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 املقذوة

 

عادة ما ٌدرس علم االجتماع جرابم األحداث والبالؽٌن من أبناء الطبقة 

الفقٌرة والعاطلٌن عن العمل وأبناء األسر المفككة وجنوحهم وانحرافهم، لكنه 

جرابم ذوي الٌاقات البٌض، ونادراً جداً ما ٌدرس جرابم ٌدرس، بنحو ثانوي، 

كبار المسإولٌن من أصحاب القرارات العلٌا وساسة األنظمة السٌاسٌة 

وانحرافات رجال الدٌن ومشاهٌر الرٌاضة، بسبب صعوبة الوصول إلٌهم 

واستحصال المعلومات منهم أو إفصاحهم هم عنها. فؤصبحت هذه التجاوزات 

عامة وخروقهم للقواعد القانونٌة واستؽبللهم لسلطة الموقع الذي على المصلحة ال

 ٌشؽلونه ؼابباً عن أدبٌات علم االجتماع.

بٌد أن حذاقة رجال الصحافة ولوذعٌتهم فً المجتمعات الحضرٌة 

والصناعٌة وجرأتهم على سبر ؼور األحداث المتستر علٌها وعلى سرٌات 

ر، الذي أحرزته األجهزة االلكترونٌة الصفقات المشبوهة، فً ظل التقدم والتطو

فً التواصل االجتماعً مع وجود موقع )وٌكلٌلٌكس( االلكترونً لم تعد فٌه 

األسرار تصمد طوٌبلً، بل عاد ٌمنح للدٌمقراطٌة حٌاة أفضل وٌضمن فً 

 النهاٌة لكل إنسان أو مإسسة أو دولة معاملة قابمة على الصدق والشفافٌة.

السلطة الرابعة وأقبلمها ووثابق وٌكٌلٌلكس تعمل من بتعبٌر آخر، إن عٌون 

أجل عالم ببل أسرار وأن ٌكون العالم مفتوحاً بعضه على بعض وإن عصر 

األسرار قد ولى مما سٌفرض تؽٌراً حتمٌاً فً أنماط السلوك البشري المتحضر 

 والمتطور.

لمارقون أقول إنها ثورة فعلٌة فً مجال التواصل تكشؾ اسراراً عّتَم علٌها ا

الكبار والجشعون مالٌاً وسلطوٌاً وما طبخوه فً الّسر فً مطابخ ملوثة ؼٌر 

 صافٌة وال نقٌة.
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دٌدنً من هذا الطرح هو القول إن الحاجة أضحت ضرورٌة إلرساء حقل 

جدٌد فً علم االجتماع ٌسد ثؽرة كبٌرة فً جداره الواسع لدراسة تجاوزات 

لم ٌصرحوا بها بسبب خوفهم من  ومروقات وخروقات ٌرتكبها علٌة القوم

 انكشاؾ أمرهم وخسران سلطانهم وثروتهم وخشٌة أن ٌوصموا بوصمات سٌبة.

ومن نافلة القول إن هذا الحقل الكبٌر ٌرٌد أن ٌعٌش الناس خارج األسوار 

ومن دون أسرار لٌروا الحقٌقة كما هً ال كما ٌصورها لهم كبار المسإولٌن، 

حو انسٌابً، بل بوجود ضوابط رسمٌة جرٌبة ؼٌر وهذه المسإولٌة ال تحصل بن

محابٌة مع وجود عٌون راصدة وثاقبة وأقبلم ناقدة ال تجامل وال تحابً، بل 

موضوعٌة فً ظل التواصل االجتماعً االلكترونً، عندها، ٌؽدو الفرد محصناً 

من السلطة الرابعة ومن اي اؼتصاب او استحواذ على حقوقه من كبار 

 بعٌن على هرم السلطة واألنساق البنابٌة.المسإولٌن القا

إذن، هو حقل ٌتناول ما لم ٌستطع تناوله الباحثون قبل ثورة المعلومات 

 والتطور االلكترونً فً العصور السالفة.

ٌتضمن هذا المإلؾ ستة فصول، ٌتناول األول منها المدخل الى علم اجتماع 

ة للمشكلة االجتماعٌة، فً الفضابح وٌتساءل الثانً عن إمكانٌة تشكٌل الفضٌح

حٌن أخذ الثالث مساحة الثقافة االجتماعٌة للفضٌحة، وحاول الرابع اإلجابة عن 

السإال الذي مفاده على ماذا ٌتم التستر علٌه؟ أما الخامس فقد طرح ستة نماذج 

من الفضابح أطلق علٌها )فضابح جٌت(. أخٌراً عرض السادس فضابح ارتكبها 

 المجتمع.كبار المسإولٌن فً 

وال ٌسعنً فً هذا المقام إال أن أقّدم خالص شكري وامتنانً الى زوجتً 

التً طبعت مسودة هذا الكتاب مع إبداء مبلحظتها حول جٌهان عاصم الطائً 

حقابق الفضابح وتشجٌعها لً على الخوض فً هذا المٌدان الجدٌد جزاها هللا 

 كل خٌر.
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وده أن ٌسدد خطانا وأن ٌتوج أخٌراً أسؤل الحق، الذي منح كل الحق وج

بالنجاح مسعانا وأن ٌوفقنا إلى المعرفة التً هً ؼاٌتنا األولى واألخٌرة فً كل 

 ما نزاوله وباهلل العون ومنه التوفٌق.

 األستاذ الدكتور 

 معن خلٌل العمر

 استرالٌا  –سدنً 
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 استّاله 

ً أعِطً لمحة تارٌخٌة عنها سوؾ أتناول موضوع الفضٌحة قدٌماً وحدٌثاً لك

بٌن الناس وأهمٌتها فً تفاعلهم وحٌاتهم الٌومٌة وكٌؾ تفعل فعلها فً ضبطهم 

 االجتماعً وهً كما ٌؤتً: 

الفضٌحة قدٌماً بدأت بـ)جبلجل( أمام العشرات فؤصبحت بـ)فٌدٌو( أمام 

 المبلٌٌن.

ح )الفضٌحة أم جبلجل( فَعلّها أهل الزمان الماضً بزؾ شخص المفضو

على حمار بالمقلوب تصحبه األجراس )الجبلجل( لتعرؾ البلدة كلها بفضٌحته، 

فمن لم ٌر الفضٌحة تصل إلٌه عن طرٌق السمع لٌنقلها بدوره إلى شخص آخر 

 فآخر وهكذا كانت تتم عملٌة )التشهٌر( قدٌماً ألي فضٌحة.

 أما الٌوم فكل ما تحتاجه لتفّعل فضٌحة بجبلجل هو أن تنشرها من خبلل

فٌدٌو على موقع )الٌوتٌوب( فتضمن بذلك )تجرٌس( المفضوح أمام مبلٌٌن 

األشخاص الذٌن سٌتناقلون فٌدٌو الفضٌحة بؤمانة تامة من دون تحرٌؾ أو 

توابل إضافٌة بمجرد الضؽط على كلمة )شٌر( لتنتقل الفٌدٌوهات إلى صفحاتهم 

اتاحتها لنا  على مواقع التواصل االجتماعً، وبهذه الطرٌقة السهلة التً

 تكنولوجٌا الٌوم ٌمكن للعالم كله أن ٌكون شاهداً على الفضٌحة.

كلما كانت الفضٌحة أكثر سخونة وشخصٌة المفضوح أكثر شهرة زادت 

نسبة المشاهدة وعدد مرات )البلٌك( فالفٌدٌو الذي ٌفضح فٌه )س( خطٌبته 

ت فضابح السابقة )ع( لن تنتشر بالسرعة نفسها، وٌتوسع انتشار فٌدٌوها

اإلعبلمً فبلن والفنان عبلن، والسٌاسً ترتان والذي ٌقؾ وراءهم ؼالباً 

خصمهم أو خصومهم لتصفٌة حسابات قدٌمة وحدٌثة أو منافسٌهم لتسدٌد ضربة 

 تحت الحزام تجعلهم ٌفقدون جزًءاً كبٌراً من معجبٌهم ومناصرٌهم.

باً فً اعتزال التهمت نٌران الفضٌحة نجومٌة كثٌر من المشاهٌر وكانت سب

فنانٌن واإلطاحة بسٌاسٌٌن، وفً الوقت الذي دمرت فٌه فٌدٌوهات الٌوتٌوب 



 

  07 

 

مصداقٌة اعبلمٌٌن كانت سبباً فً سطوع نجوم آخرٌن ومثلما قادت فٌدٌوهات 

 الفضابح بعضهم إلى اإلفبلس كانت منجم الذهب و)وش السعد( على ؼٌرهم.

المستفٌدٌن من فٌدٌوهات اإلعبلمً الساخر )باسم ٌوسؾ( واحد من أكثر 

فضابح اإلعبلمٌٌن والسٌاسٌٌن والفنانٌن المنتشرة على مواقع )الٌوتٌوب(، الذي 

 بدأ عبر قنواته برنامجه األشهر على مستوى الوطن العربً.

أشهر فضابح نجوم الفن والسٌاسة والرٌاضة فً عبلقات مشبوهة ومخدرات 

ن نجوم الفن والسٌاسة والكرة وتسرٌبات، أبرز الفضابح بحٌث لم ٌسلم أحد م

واإلعبلم من فٌدٌوهات الفضابح الحقٌقٌة أو المفبركة على موقع الٌوتٌوب. 

[www.youm7.com ] 

ال نكتفً بهذه المقدمة الوجٌزة، بل ندلؾ إلى ما قدمته "لٌال كٌوان بو 

عجرم" حول حقٌقة الفضٌحة بٌن الناس، إذ قالت: تعج صفحات التارٌخ بؤخبار 

لمشاهٌر والناس العادٌٌن، وإذا ألقٌنا نظرة على فضابح الناس العادٌٌن تطال ا

نجدها ال ُتقارن بتلك، التً ٌتورط فٌها المشاهٌر، لناحٌة العدد، وقد ٌعود السبب 

إلى تسلط األضواء على المشاهٌر، الذٌن سرعان ما تنتشر أخبارهم السٌبة قبل 

عروفٌن فً فضابح كثٌرة من دون الجٌدة. وقد ٌتورط العدٌد من الناس ؼٌر الم

أن ٌدري بهم معارفهم واألبعد قلٌبلً ومن دون أن ٌتخذ الخبر طابعاً انتشارٌاً 

 واسعاً.

ال ٌمكن ألحد أن ٌنكر حبه لسماع فضابح الجٌران والناس، وإن اختلفت 

طرق التعامل معها بٌن شخص وآخر، فبعض الناس ٌتناقلها وٌروج لها 

وٌتجاهلها بعد مدة وكؤن شٌباً لم ٌكن، لكن ٌبقى المعنً وبعضهم اآلخر ٌسمعها 

المباشر بها هو الوحٌد الذي ٌعٌش معها كلَّ لحظة وٌتذوق مّرها إلى أن تنطفا 

وتزول وٌنساها الناس، وقد ال تزول! وألن الناس ٌحبون كشؾ المستور وألن 

ٌّر مجرى الحٌاة بالنسبة إلى الشخص محور الفضٌحة ولمن  حوله، الفضٌحة تؽ

وألن الناس ٌحبون كل ما ٌبعدهم عن الروتٌن وٌضفً نكهة جدٌدة على مذاق 

ٌومٌاتهم، ما إن ٌسمعوا بفضٌحة ما حتى ٌسارعوا لؤلخذ بها وتداولها وال ٌخلو 
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األمر من إضافة بعض التوابل إلٌها بما ٌجعل مذاقها مناسباً لخٌالهم وما 

 ما هً الفضٌحة؟ ٌشتهونه لكن كٌؾ ٌتحول حدث ما إلى فضٌحة؟ و

ٌشرح االختصاصً فً علم النفس االجتماعً الدكتور كمال بطرس معنى 

الفضٌحة بؤنها "انكشاؾ المساوئ وإشهارها وإعبلنها أمام الناس مما ٌجلب 

العار وٌخدش الحٌاء وٌإذي المفاهٌم والقٌم األخبلقٌة العامة فً المجتمع، وهً 

لتجاوز األخبلقً ٌبقى مسؤلة نسبٌة تجاوز ٌطعن المجتمع فً معتقداته ولكن ا

تخضع لتؽٌر الزمان والمكان، ومنها أنواع كثٌرة من الفضٌحة األخبلقٌة إلى 

االجتماعٌة والمالٌة والسٌاسٌة واإلعبلمٌة وؼٌرها". والفضٌحة، فً حقٌقتها، 

إدعاء أو مجموعة من اإلدعاءات والمزاعم، التً تنتشر انتشاراً واسعاً مسببة 

عنوي وأحٌاناً المادي ألصحابها الذٌن قد ٌكونون مإسسات أو افراداً الضرر الم

أو حتى عقابد أو معتقدات، وقد تكون الفضٌحة مبنٌة على مجموعة اإلدعاءات 

الصحٌحة أو الكاذبة أو االثنٌن معاً. وفً تعرٌؾ الفضٌحة االجتماعٌة ٌعّدها 

الخروج عن بطرس، ببساطة، "مخالفة للعادات السابدة فً مجتمع ما و

المؤلوؾ، والزمان ٌلعب دوراً مهماً فً عّدها فضٌحة، عبلوة على ثقافة 

المجتمع. فكثٌراً ما نرى أن ما ٌعّده مجتمع ما، فً دولة ما هو أمر عادي 

بالنسبة الى ؼٌرهم من المجتمعات حتى لو كانوا ٌعٌشون فً الدولة ذاتها 

 ة".وٌنسحب األمر على بقٌة المجتمعات فً الدول كاف

وعن الفضٌحة الجنسٌة ٌقول "إنها الفضٌحة التً تنطوي على ادعاءات أو 

معلومات عن األنشطة الجنسٌة، التً ٌفعلها العامة. وكثٌراً ما ترتبط بنجوم 

السٌنما ورجال السٌاسة أو ؼٌرهم فً نظر الجمهور وتكبر وتنتشر الفضٌحة 

حقٌقة أو نتاج على حسب مكانة الشخص المعنً بها، وقد تكون الفضٌحة 

 ادعاءات كاذبة أو مزٌجاً من االثنٌن معاً".

وٌرى بطرس أنها جزء من طبٌعة البشر "التلصصٌة" وهً مرتبطة أٌضاً 

بحاجة الناس إلى إٌجاد التوازن واإلحساس به. "ونحن البشر نحب الفضابح 

ألن الحٌاة مملّة ومزعجة وأٌضاَ ألننا بطبٌعتنا لدٌنا الحس "الحكمً"، أي 
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طبلق األحكام على الؽٌر وهذا ٌنبع من نزعتنا السلطوٌة والتسلطٌة البلواعٌة، إ

وال شًء ٌمكن أن ٌإمن لنا شعورنا باالكتفاء الذاتً والمعنوي أكثر من 

 إحساسنا بالتفوق على الؽٌر".

والنقطة الربٌسة، التً ٌشدد بطرس على ضرورة االنتباه الٌها، هً أن 

عندما ٌفشل المرء فً التفاوض مع المعتقدات الفضٌحة فً مكان ما "تحصل 

االجتماعٌة الراسخة والتناقضات الحاصلة والمتمثلة بالنزاع حول التمسك 

بالحرٌة الشخصٌة والتزام المبادئ العامة التً ٌفرضها على المجتمع. وكلما 

كان المرء معروفاً أكثر فً المجتمع كبرت الفضٌحة واتخذت مساراً أوسع 

 [ www.annahar.com]انتشاراً". 

 Concept of Scandal وفّوً الفضيخة –/ أ  1

تعنً الفضٌحة كشؾ ما ٌتستر علٌه أصحاب المراكز السٌاسٌة أو 

االقتصادٌة أو الصناعٌة العلٌا خوفاً من التشهٌر بهم أو إقصابهم من مناصبهم 

ووصهم بوصمة مخزٌة تستمر طٌلة حٌاتهم، بل وحتى بعدها تنسحب على 

أسرتهم ألن المتستر علٌه ٌكون خارجاً عن القانون واآلداب العامة وٌمس أفراد 

شرؾ المهنة واعتباره االجتماعً والمهنً، فضبلً عن زعزعة الفضٌحة ثقة 

الناس بالمتستر على الفعل الشابن والمنافً لؤلخبلق أو لكونه ٌمثل ممارسة 

ت اإلعبلم فاسدة تحتل عناوٌن األخبار فً الصحؾ الربٌسة لمعظم وكاال

الدولٌة والمحلٌة ألنها مثٌرة للدهشة واالستؽراب واالستنكار لدى أؼلب الناس 

 لكونه ؼٌر متوقع ومفاجا لهم ولم ٌحسبوا له حساباً.

وهذا ما ٌهتم به علم النفس االجتماعً فً حقل الرأي العام وحقل علم 

ٌفة العرفٌة اإلجرام فً علم االجتماع وحقل الضبط االجتماعً ألنها تمس الوظ

والرسمٌة للضوابط، كذلك ٌندرج تحت باب التنظٌمات االجتماعٌة ألنها 

تتعارض مع أهدافها الرسمٌة، ولها صلة بحقل االتصاالت ألنها تكشؾ عن 

القنوات اإلعبلمٌة والشعبٌة فً تناقل األخبار السٌبة، التً تكون أسرع من 

نها تحفز مٌكانٌزمٌات المجتمع الجٌدة والحمٌدة، كذلك حقل التؽٌر االجتماعً أل
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على استبصال المفسدٌن واجتثاثهم واستصبلح ما هو فاسد أو الخروج إلى 

مرحلة أكثر مراقبًة ومحاسبًة ومعاقبًة كل من ٌنخرط فً التستر على الؽش 

والخداع والكذب واالحتٌال الممارس فً المإسسات الرسمٌة وٌضر بالمجتمع 

 لوطنً واالجتماعً.وقواعده الضبطٌة واعتبارها ا

حرّي بنا أن نشٌر إلى أركان الفضٌحة، التً تعكس بناءها االجتماعً بحٌث 

إذا توفرت )األركان(، عندبٍذ، ٌبرز الحدث على هٌبة إعبلن تشهٌري ٌحدد 

 وقوع تصرؾ ٌحمل الركابز اآلتٌة: 

 فعل اجتماعً ٌكون منافٌاً لؤلخبلق أو مجافٌاً لؤلعراؾ أو مخترقاً ألحد – 1

 القواعد القانونٌة.

 دافعه وهدفه المال أو الجنس. – 2

 ٌتستر فاعله علٌه خوفاً من انكشاؾ أمره. – 3

 احتماء فاعله بمبررات تسوٌؽٌة. – 4

ٌكشؾ عوراته الصحفٌٌن فٌنشرونه ألنه فعل مفاجا صادر من موقع ؼٌر  – 5

 متوقع صدوره.

ٌُكشؾ أمرها فً زمانها – 6 ومكانها وجٌلها إال بعد  ال ٌتم التعرؾ علٌها أو 

 فوات أوانها وذلك بسبب التعتٌم والتكمٌم الذي ٌمارسه صاحبها.

ال تتصؾ بتستر فاعلها علٌها، بل تتصؾ، أٌضاً، باستؽبلل صبلحٌات  – 7

المنصب القٌادي لخدمة شاؼله وٌجبرها إلثرابه وتؽذٌة نفوذه وثروته 

 وتعزٌزهما.

امٌس االجتماعٌة واألعراؾ الثقافٌة هً فعل اجتماعً مناؾ ومجاؾ للنو – 8

 واألخبلق القوٌمة والمنطق الرشٌد.
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إنها أحد وسابل الضبط االجتماعً العرفً التً تردع أصحاب النفوس  – 9

الضعٌفة والطامعٌن الجشعٌن والمستؽلٌن والمحتكرٌن واألفاقٌن والجانحٌن 

 )أي الخارجٌن عن القوانٌن المرعٌة والتقالٌد الموروثة(.

إولٌن فً المناصب العلٌا وطرٌقة اإلحاطة السرٌة بتنفٌذ صبلحٌات المس – 10

ممارستهم للسلطة مع صعوبة تقوٌم جدٌة شخصٌاتهم أو أسلوبهم فً اإلدارة 

 أو مٌولهم الشخصٌة أو حتى نفوذ أفراد أسرهم.

النساء أكثر خوفاً من الرجال من فضٌحة تصرفاتهنَّ ألن الضوابط  – 11

.االجتماعٌة ال  عرفٌة صارمة علٌهّن وراصدة ألفعالهنَّ

كلما تقدم اإلنسان )ذكراً كان أم أنثى( فً عمره ٌتجنب الوقوع فً  – 12

 فضٌحة تمس سمعته ومكانته وشخصٌته.

كلما ارتقى االنسان على التدرج االجتماعً أدرك مخاطر الفضٌحة،  – 13

 على مركزه االجتماعً فبل ٌخوض مدارها.

ة أقوى وأقسى من عقوبة السجن ألن األولى لها تؤثٌرات وصمة الفضٌح – 14

 عبلبقٌة وتفاعلٌة ونبذٌة مجتمعٌاً. 

 عاقبته الوصمة االجتماعٌة السلبٌة والمدانة – 15

إذا توافرت هذه األركان فً أي حدث متستر علٌه، بنحو متعمد، من جماعته 

ونابه فً مهنته  بحثاً عن مال أو جنس او كلٌهما ؼالباً ما ٌكتشفه صحفً حاذق

عندها ٌمسً الحدث فضٌحة. ولما كانت أؼلب جوانب الحدث تمثل مخالفات 

اجتماعٌة أكثر من كونها قانونٌة فإنها ال تقع تحت ؼطاء حقل علم االجرام، بل 

حقل علم االجتماع وعندما ال ٌوجد حقل خاص بالمخالفات االجتماعٌة العرفٌة 

وإن الفضابح تعج وتتفرخ عند وبعد كل  فإن ذلك ٌتطلب حقبلً جدٌداً السٌما

مرحلة تؽٌٌر سٌاسً واقتصادي، وقد شاهدنا هذا بعد سقوط االتحاد السوفٌتً 

واألنظمة الشمولٌة فً شرق أوروبا والعراق وسورٌا وماذا برزت من فضابح 

إجرامٌة وأخبلقٌة لم تكن تعرفها هذه البقاع فً العالم أبرزها الدعارة واالتجار 
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النساء وؼسٌل األموال وتجارة األسلحة والفساد المالً والسٌاسً، التً بالبشر و

نتجت عن انهٌار مإسسات سٌاسٌة عمبلقة مضى علٌها أكثر من نصؾ قرن 

فقد فٌها آالؾ، بل مبلٌٌن العناصر البشرٌة وظابفهم ومصدر رزقهم وحلَّت 

النزاهة محلهم عناصر أخرى ال تمتلك الخبرة السٌاسٌة واألهلٌة المهنٌة و

فحصل التهرٌب والبؽاء فؤمست روسٌا أكبر مصدر للبؽاء بسبب فقدان النساء 

وظابفهنَّ فً النظام السابق أو البطالة، التً سادت أزواجهن فؤضحوا من دون 

عمل مما أجبروا زوجاتهم باالشتؽال بهذا العمل، فضبلً عن نشوء العصابات 

سلحة والعملة األجنبٌة والفساد اإلجرامٌة المحترفة فً االتجار بالبشر واأل

المالً واألخبلقً فتبلورت فضابح تنطبق علٌها أركان بنابها االجتماعً 

 المذكورة أعبله.

بتعبٌر أدق تعنً الفضٌحة جرٌمة المسإولٌن واستهتار المشاهٌر وؼرور 

النخبة واستبثار القادة المتستر علٌها منهم خوفاً على مناصبهم العلٌا لمعرفتهم 

 مارقة وخارقة وجانحة للقواعد والمبادئ القانونٌة والعرفٌة. أنها

 وقبل أن ننصرف عن هذا المفهوم نلخصه بالعرض اآلتً:

الفضٌحة: تعنً ؼرامة جزابٌة مكلفة معنوٌاً ومهنٌاً ومادٌاً ٌدفعها المجافً أو 

المنافً أو المتجنً على الضوابط االجتماعٌة لشاؼل المنصب العالً فً 

لرسمً، مرؼماً على دفعها على الرؼم من تستره على فعله المفضوح التنظٌم ا

من السلطة الرابعة التً أزالت مكٌاج السلطوي واألمنً واإلعبلمً ورتوشه 

 التجمٌلٌة فتوصمه بما جنى على نفسه فٌضحى منبوذاً اجتماعٌاً ومهنٌاً.

األول:  أما موضوع الفضٌحة )ال المفضوح( بٌن الناس فإن لها فرٌقٌن منهم،

ٌتداولها وٌتناقلها ألنه مٌال إلى معرفة خصوصٌة األفراد واالطبلع على كل 

شًء متستر علٌه، وبالذات أصحاب المسإولٌة والمراكز الحكومٌة المتنفذة 

إلشباع مٌله بشإون اآلخرٌن المتضرر منهم والمؽرر بهم. أما الثانً: فإنه ال 

اآلخرٌن لكونها ال تعنٌه أو ٌمٌل إلى االطبلع على معرفة خصوصٌة حٌاة 
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النشؽاله بمشاؼله الخاصة. إذن، موضوع الفضٌحة )ٌتمدد( عند بعضهم 

 و)ٌنكمش( عند اآلخر حسب اهتمامه وانشؽاله.

ال جرم من القول إن للفضٌحة وظٌفة اجتماعٌة تكمن فً إصبلح المجتمع 

وٌعٌد  وتؽٌٌره وتنقٌته من عناصر الفساد لٌعٌش معافى فً حٌاته التنظٌمٌة

النظر فً تقوٌم ضوابطه الرسمٌة إلصبلح العجز فٌها أو لملء الثؽرات عندها 

 لكً تساعده على مواجهة ضرورات التقدم والتطور.

ومن نافلة القول إن علّة المفضوح، التً تصٌب شاؼلً المناصب العلٌا 

وممارسً الصبلحٌات الواسعة تكون مؽرٌة لهم بالخروج عن ضوابطه المهنٌة 

نفسٌة فتكون بمنزلة )مهماز( محرك لجنوحه أو انحرافه عنها ُمحَتمٌاً بعلو وال

منصبه وما ٌقدم إلٌه من مكاسب واسعة، وهنا ٌكون بعٌداً عن أعٌن الرقٌب 

 المهنً واالجتماعً بسبب علو منصبه.

بٌد أن للعصر الحالً خصوصٌة تتمٌز بالحرٌة الفكرٌة ومنظمات مدنٌة 

لها بالحكومة لتحمً المواطن من التجنً علٌه حرة ومستقلة ال عبلقة 

واؼتصاب حقوقه وحرٌته، أقول إنها تعمل كمصفاة للشوابب المهنٌة لكٌبل 

ٌتضرر المواطن منها، ولما ال تستطٌع إزالتها بنفسها فإنها تسقط األقنعة وتزٌل 

الستابر المتستر بها ذلك المجافً أو المنافً أو المتجنً على حقوق المواطن 

شتهر به وتكشؾ ممارسته البلخبلقٌة والبلمهنٌة والبلمسإولة لتنبٌه المجتمع لت

إلٌها من أجل استبصالها قبل استفحالها. لكن هذه )المصفاة اإلعبلمٌة والمدنٌة( 

ال تتوفر إال فً المجتمعات التً تخدم حقوق اإلنسان وتمنحه الحرٌة الفكرٌة 

لقٌمة اإلنسانٌة وتخشى الفضابح وتوازن بٌن حقوق الفرد وواجباته وتحترم ا

ولها قوانٌن وتشرٌعات عادلة ومنصفة لسكانها ال تفرق بٌن عناصره على 

أساس العرق أو الدٌن أو اإلقلٌم أو الحزب السٌاسً أو القبٌل. عندها تنكمش 

على اعتبار دولً  –هذه المجتمعات  –حاالت الفضابح وال تتمدد فتحصل 

 المحترمة لقٌمة االنسان ولٌس لقٌمة المسإول.متمٌز وثقة عالٌة بضوابطها 
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  Scandal and rumour الفضيخة واإلطاعة –/ ب  1

تنطوي الفضٌحة على سلوك فعلً مضاد لصحة المجتمع بٌنما تنطوي 

على كبلم لفظً ٌنقصه الدلٌل والبرهان لكن كبلهما ٌثٌران  rumourاإلشاعة 

ن خصوصٌة كبار المجتمع فضول الناس والسلطة الرابعة ألنهما ٌتناوال

ومشاهٌره ونجومه وكبلهما ٌإثران سلباً على مسٌرة الحٌاة االجتماعٌة 

( تكثر وتتنوع فً scandalواٌقاعاتها الٌومٌة. لكن األولى )الفضٌحة 

المجتمعات الصناعٌة والحضرٌة والمعلوماتٌة وتقل فً المجتمعات البدوٌة 

االجتماعٌة العرفٌة وتماهً معظم أفراد والرٌفٌة والتقلٌدٌة بسبب قوة الضوابط 

المجتمع معها، على نقٌض الثانٌة )اإلشاعة(، التً تكثر وتنتشر فً المجتمعات 

الرٌفٌة والتقلٌدٌة والمحافظة أكثر من الحضرٌة والصناعٌة والمعلوماتٌة بسبب 

 تنوع الوسابل اإلعبلمٌة التً تنقل األخبار إلى الجمهور أوالً بؤول.

أكثر بالفضٌحة االجتماعٌة نقول إن عقوبتها أقوى من عقوبة ولئلحاطة 

اإلشاعة االجتماعٌة، التً تصل عن األولى إلى النبذ االجتماعً والوصمة 

االجتماعٌة، بٌنما عن الثانٌة ال ٌحصل ذلك ألنها ؼٌر واقعٌة تنقصها األدلة 

ٌُبالػ فً حجم االشاعة، سلباً أو اٌجاباً، وخطورتها أو  والبراهٌن. وؼالباً ما 

نفعها ألنها تنتقل شفاهاً، فً أؼلب األحٌان، بٌنما الفضٌحة ال تخرج عن إطارها 

القانونً ال زٌادة فٌها وال نقصان من دون مبالؽة أو ابتسار ألنها ؼالباً ما 

ٌحاربها المجتمع وٌقضً علٌها، فً حٌن ال ٌستطٌع المجتمع حجب أو منع 

عند األزمات والمناسبات والحروب اإلشاعة ألنها من صنعه ٌحتاجها 

واالنكسارات واالنتصارات، وؼالباً ما تثٌر الذعر والخوؾ عند الجمهور، بٌنما 

الفضٌحة ال تعمل ذلك، بل تعمل على االرتٌاح النفسً واالجتماعً والسٌاسً 

ألن اكتشافها تمَّ من السلطة الرابعة أو الحكومة أو التنظٌمات المدنٌة مما تفرح 

وتسعدهم عند معرفتهم انكشاؾ ما كان متستراً علٌه من أصحاب المواقع الناس 

 العلٌا أو ُمبلك السلطة والنفوذ والمال.
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ال جرم من اإلشارة إلى أن اإلشاعة تزداد أو تنشتر بٌن الفقراء والعاطلٌن 

عن العمل واألمٌٌن بٌنما الفضٌحة ال ٌكون لها مكان عندهم أو بٌنهم ألنهم ال 

ال أو السلطة أو النفوذ، بل هم مقهورون ومضطهدون من أصحاب ٌملكون الم

النفوذ والسلطة، أقول إن الخابؾ والمسكٌن لٌس لدٌه ما ٌفضحه، بل ٌسهم هو 

فً تطٌٌر الشابعات حول ما ٌعانً منه أو ما ٌتمناه على نقٌض أصحاب 

انٌن خوفاً المراكز العلٌا، الذٌن ٌتسترون على مخالفاتهم ومجافاتهم للقواعد والقو

 من فقدان مناصبهم واعتبارهم االجتماعً وثرواتهم المالٌة ونفوذهم الرسمً.

أدلف، اآلن، إلى استخالص صفات اإلشاعة، على نحو نقاط، وهً ما 

 ٌأتً: 

هً خبر أو مجموعة أخبار زابفة تنتشر فً المجتمع بنحو سرٌع وتتداول  – 1

 بٌن العامة ظناً منهم بصحتها.

 ٌرة لفضول المجتمع والباحثٌن.شٌقة ومث – 2

 تفتقر دابماً إلى المصدر الموثوق الذي ٌحمل أدلة على صحة الخبر. – 3

 تمثل جزءاً كبٌراً من المعلومات التً تتعامل معها. – 4

 تسقط تفاصٌل المعلومات فً حال تنقلها من شخص إلى آخر.  – 5

 لها أهداؾ ومآرب تتماشى مع مبتؽات مثٌرٌها. – 6

 ن أهدافها ما هو ربحً أو سٌاسً أو إرباكً.م – 7

تحوم حول الرموز والنجوم والمشاهٌر فً المجتمع والسٌاسة والرٌاضة  – 8

 والفن.

 ٌصنعها المجتمع لؤلمور المزمع حدوثها أو المترقبة. – 9

 أحد أسباب انتشارها هو انعدام المعلومات. – 10

 ت الوعً الواطا.واسعة االنتشار فً المجتمعات األمٌة وذا – 11
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 لها أنواع عدٌدة منها: – 12

 الزاحفة التً ُترّوج ببطء. –أ   

العنفٌة، التً ُترّوج أبان الحروب معتمدة على العواطؾ والذعر  –ب  

 والخوؾ والؽضب والسرور.

 الؽابصة، التً تهبط وترتفع حسب الظروؾ. –ت 

 تجعل من الخطؤ صواباً ومن الصواب خطؤً. – 13

 جوهر الشؽب. أنها – 14

 دافعها الحسد والكراهٌة. – 15

 أما الفضٌحة فٌمكن استخالص صفاتها كما ٌأتً: 

 إنها فعل مناؾ لؤلخبلق ومجاؾ للقواعد القانونٌة. – 1

 لٌست زابفة، بل واقعٌة. – 2

 تثٌر فضول الناس والباحثٌن. – 3

 ال تفتقر إلى المصادر الموثوقة، التً تحمل أدلة على صحتها. – 4

 تمثل المعلومات بكاملها، التً تتعامل معها. – 5

 تسقط بعض تفاصٌلها عند تداولها بٌن الناس. – 6

 لها أهداؾ تعكس أؼراض مبتؽٌها. – 7

 تحوم حول المشاهٌر والساسة ورموز المجتمع. – 8

 من أهدافها المال والجنس والسٌاسة. – 9

 ٌصنعها الفاسد ولٌس المجتمع ألنه ٌحاربها. – 10

 تفضحها السلطة الرابعة والحكومة والمنظمات المدنٌة. – 11
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 تنتشر فً المجتمعات الحضرٌة والصناعٌة أكثر من البدوٌة والرٌفٌة. – 12

 لها أنواع فً السٌاسة والمال والرٌاضة والتجارة والصناعة. – 13

 تكشؾ عن الخطؤ والفساد األخبلقً والقانونً. – 14

 لٌس لها صلة بالشؽب. – 15

 تكون الفضٌحة دافعاً مباشراً إلصبلح الفساد وتنمٌة المجتمع. – 16

بعد هذه المقارنة الثنابٌة أجد من الضروري أن نفّصل موضوع اإلشاعة لكً 

 تكتمل الصورة فً ذهنٌة القارئ. 

اإلشاعة لؽة اشتقاق من الفعل )أشاع(، أما الشابعة لؽة  تعرٌف اإلشاعة:

ًء ٌشٌع شٌوعاً وشٌاعاً ومشاعاً ظهر فهً اشتقاق من الفعل )شاع( الش

 وانتشر، وٌقال: شاع بالشًء أذاعه.

 أما اإلشاعة اصطالحا فتعددت تعرٌفاتها، ومن هذه التعرٌفات:

المعلومات أو األفكار، التً ٌتناقلها الناس، من دون أن تكون مستندة إلى  –أ   

ساس له مصدر موثوق به ٌشهد بصحتها، أو هً التروٌج لخبر مختلق ال أ

 من الواقع، أو ٌحتوي جزءاً ضبٌبلً من الحقٌقة.

كل قضٌة أو عبارة، ٌجري تداولها شفهٌاً، وتكون قابلة للتصدٌق، وذلك  –ب 

 من دون أن تكون هناك معاٌٌر أكٌدة لصدقها.

كبلم مهم أو أفكار عامة، انتشرت بسرعة، واعتقد فٌها، ولٌس لها أي  –ت 

 وجود أصلً.

مجهول المصدر، ٌحٌطه الؽموض واإلبهام، وتحظى من ضؽط اجتماعً  –ث 

قطاعات عرٌضة باالهتمام، وٌتداولها الناس ال بهدؾ نقل المعلومات، وإنما 

 بهدؾ التحرٌض واإلثارة وبلبلة األفكار.

معلومة ال ٌتم التحقق من صحتها وال من مصدرها، وتنتشر عن طرٌق  –ج  

 النقل الشفهً.
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رٌفات هو أن كل تعرٌؾ ٌركز على خاصٌة أو ومرجع هذا التعدد فً التع

خصابص معٌنة لئلشاعة، من دون ؼٌرها من الخصابص. وبالجمع بٌن هذه 

التعرٌفات ٌمكن تعرٌؾ اإلشاعة بؤنها: خبر. مجهول المصدر. ؼٌر مإكد 

الصحة. ٌتم تداوله شفاهة عادة. قابل للتصدٌق وقابل لبلنتشار. وأن الشابعة 

من دون أن ٌدري ناقل الخبر كذب هذا الخبر. بٌنما تنتشر بنحو تلقابً، و

اإلشاعة تنتشر بصفة قصدٌة أي بفعل فاعل )فً األقل خبلل مراحلها األولى(، 

 وٌعً هذا الفاعل كذب الخبر.

 أنواع اإلشاعة: 

اإلشاعة الزاحفة )البطٌبة(: وهً إشاعة تروج ببطء، وهمساً وبصفة  –أ 

 ٌعتقد بصدقها.سرٌة، وهذا التكتم ٌجعل المتلقً 

اإلشاعة السرٌعة )الطابرة(: وهً إشاعة سرٌعة االنتشار، وسرٌعة  –ب 

 االختفاء أٌضاً.

اإلشاعة الراجعة: وهً إشاعة تروج ثم تختفً، ثم تعود وتظهر من جدٌد  –ت 

 إذا تهٌؤت لها الظروؾ، أو فً األوقات، التً ٌرٌدها مطلق اإلشاعة.

(: وهً إشاعة ٌطلقها شخص بهدؾ الحط اإلشاعة االتهامٌة )الهجومٌة –ث 

 من مكانة منافس له.

اإلشاعة االستطبلعٌة: وهً محاولة الستطبلع ردة فعل الشارع، لذلك  –ج 

 ٌطلقها منشإوها للتعرؾ على ما ٌكون رد فعل الشارع لو تم اتخاذ قرار ما.

إشاعة اإلسقاط: وهً اإلشاعة التً ٌسقط من خبللها مطلقها صفاته  –ح 

ٌمة على شخص آخر، وأؼلب اإلشاعات المتعلقة بالشرؾ هً من هذا الذم

النوع، وقد أشارت بعض النصوص إلى هذا النوع من اإلشاعات وصفات 

اٍء بَِنِمٌٍم.  اٍز َمشَّ ٍؾ َمِهٌٍن. َهمَّ مطلقها، كما فً قوله تعالى )َواَل ُتِطْع ُكلَّ َحبلَّ

ِر ُمْعَتٍد أَِثٌٍم. ُعُتل   ٌْ اٍع لِْلَخ ( ورد فى تفسٌر 13-10َبْعَد َذلَِك َزِنٌٍم( )القلم:  َمنَّ

از”َوَقْوله َتَعالَى … َقاَل ِاْبن َعبَّاس اْلَمِهٌن اْلَكاِذب)…ابن كثٌر  َقاَل ِاْبن ” َهمَّ
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ٌَاب  ْعنًِ ااِلْؼتِ ٌَ اء ِبَنِمٌمٍ ”َعبَّاس َوَقَتاَدة  ن النَّاس ” َمشَّ ٌْ ْمِشً َب ٌَ ْعنًِ الَِّذي  ٌَ

ش َبٌْ  ٌَُحرِّ ر ” مناع… ”نهمْ َو ٌْ ِه ِمْن اْلَخ ٌْ ِه َوَما لََد ٌْ ْمَنع َما َعلَ ٌَ ِفً ” ُمْعَتدٍ ”أَْي 

َتَجاَوز ِفٌَها اْلَحّد اْلَمْشُروع  ٌَ َتَناَول ” أَِثٌم”َتَناُول َما أََحلَّ هللاَّ لَُه  ٌَ أَْي 

َمات ا اْلُعُتّل َفُهَو اْلَفّظ اْلَؽلٌِظ… اْلُمَحرَّ ً َهَذا َكثٌَِرة َوَتْرِجع َواأْلَْقَوال فِ …َ أَمَّ

ن النَّاس  ٌْ ٌُْعَرؾ ِبِه ِمْن َب ِنٌم ُهَو اْلَمْشُهور بِالشَّرِّ الَِّذي  إِلَى َما قُْلَناهُ َوُهَو أَنَّ الزَّ

ًٌّا َولَُه ِزًنا ُكون َدِع ٌَ  …(.َوَؼالًِبا 

إشاعة التبرٌر: وهً اإلشاعة التً ٌهدؾ مطلقها إلى تبرٌر سلوكه ؼٌر  –خ 

 ً تجاه شخص او جماعة معٌنة.األخبلق

إشاعة التوقع: وهً اإلشاعة، التً تنتشر عندما تكون الجماهٌر مهٌؤة لتقبل  –د 

 أخبار معٌنة أو أحداث خاصة، مهدت لها أحداث سابقة.

شابعة الخوؾ: وهً الشابعة التً دافعها الخوؾ من وقوع حدث مؤساوي  –ذ 

 معٌن فً المستقبل.

لشابعة التً دافعها األمل فً وقوع حدث سار فً شابعة األمل: وهً ا –ر 

 المستقبل كإشاعات النصر فً زمن الحرب.

شابعة الكراهٌة: وهً الشابعة التً دافعها كراهٌة شخص أو جماعة  –ز 

 معٌنة.

 عوامل انتشار اإلشاعة:

أوالً: الشك العام، ٌقول مونتؽمري بلجٌون )ٌتوقؾ سرٌان اإلشاعة على 

لخبر أو الحدث، فحٌنما تعرؾ الحقٌقة ال ٌبقى مجال الشك والؽموض فً ا

لئلشاعة(، فاإلشاعة التً هً محاولة لتبادل العلم بالواقع ومشكبلته فً ظل 

نظام أعبلمً ٌحاول الحٌلولة من دون هذه المعرفة، لذا ٌعّد بعض الباحثٌن أن 

اإلشاعة هً مجرد "بدٌل" ٌعوض ؼٌاب الحقٌقة الرسمٌة. فاإلشاعة تنتشر، 

عن  –التً من المفروض أن تقدم الخبر المضبوط  –عندما تتوقؾ المإسسات 

 مهماتها الحقٌقٌة.
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ثانٌاً: إشراك المتلقً فً التفكٌر فً النتابج مما ٌفتح أمامه فضاء من 

 التخٌبلت ال تخضع إال للرؼبات واألهواء.

  ثالثاً: القلق الشخصً.

 أو عقلٌة القطٌع.رابعاً: سرعة تلقً اإلشاعة أو سذاجة المتلقً 

 خامساً: الترقب والتوقع، وعدم االستقرار وعدم الثقة.

 سادساً: وجود أجواء التوتر النفسً التً تخٌم على المجتمع.

 سابعاً: سوء الوضع االجتماعً واالقتصادي.

ثامناً: الفراغ الناتج من تفشً ظاهرة البطالة الظاهرة والمقنعة، ومن ألوان 

نعة بؤوراق البٌروقراطٌة، ممثلة فً وجود موظفٌن ال األخٌرة البطالة المق

ٌعملون شٌباً إال البقاء فً مكاتبهم لتسوٌػ قبضهم لمرتباتهم، وتعطٌل الموظفٌن 

 العاملٌن المنتجٌن فعبلً.

تاسعاً: شٌوع أنماط التفكٌر الخرافً القابم على قبول األفكار الجزبٌة من 

رٌبٌة واألسطوري القابم على قبول دون التحقق من صدقها أو كذبها بؤدلة تج

 األفكار الكلٌة من دون التحقق من صدقها أو كذبها بؤدلة منطقٌة.

عاشراً: شٌوع ظاهرة الحرمان اإلدراكً، ومضمونها تداول الناس فً 

المجتمعات المؽلقة لمجموعة محدودة من المعارؾ، وممارسة عادات نمطٌة 

ة المملة ؼٌر المتصلة بمجرٌات متكررة، ؼارقٌن فً بركة راكدة من الحٌا

 الحٌاة خارجها، وهنا ٌصبح إطبلق اإلشاعات وتلقٌها محاوله إلٌجاد جدٌد.

 مراحل انتشار اإلشاعــة:

أوالً: مرحلة اإلدراك االنتقابً: إي إدراك الحدث أو الخبر من جانب شخص 

ً أو أشخاص عدة، وٌرجع اهتمام هإالء بالحدث أو الخبر إلى مؽزاه االجتماع

 فً نفوسهم.
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ثانٌاً: مرحلة التنقٌح بالهدؾ واإلضافة: وذلك حتى تتبلءم العناصر المكونة 

 لئلشاعة مع بعضها من جهة، ومع ثقافة المجتمع من جهة أخرى.

ثالثاً: مرحلة االستٌعاب النهابً واالنتشار: وذلك بعد أن تكون مستساؼة، 

 القٌم السابدة فً المجتمع.سهلة االستٌعاب، متوافقة مع المعتقدات واألفكار و

وٌخضع انتشار اإلشاعة لشرطٌن أساسٌن هما: أهمٌة موضوع اإلشاعة 

وؼموضه. كما أن هناك تناسب طردي بٌن ازدٌاد فرصه انتشار اإلشاعة وكل 

 من العوامل اآلتٌة: 

 االنسجام بٌن شكل اإلشاعة وصٌاؼتها. –أ  

 استعداد الوسط االجتماعً لتقبلها. –ب 

 محتوى الجد الذي تحتوٌه اإلشاعة مختصراً.  كون –ت 

كونها تعبر عن رمز اجتماعً أو نفسً برؼبة أعضاء الجماعة أو  –ث 

 رهبتهم.

 موقف الدٌن من اإلشاعة

عّد اإلسبلم اإلشاعة والشابعة ظواهر سالبة، ونهى عن إطبلقهما أو تلقٌهما 

ة، التً تحد من بنصوص قطعٌة، ووضع جملة من الضوابط األخبلقٌة والقانونٌ

ٌُحبون أن تشٌع الفاحشة فً الذٌن  تفشٌهما فً المجتمع: قال تعالى )إن الذٌن 

( 19آمنوا لهم عذاب ألٌم فً الدنٌا واآلخرة وهللا ٌعلم وأنتم ال تعلمون( )النور:

ٌقول اإلمام الفخر الرازي فً تفسٌر هذه اآلٌة )ومعنى اإلشاعة االنتشار، ٌقال 

إشاع، إذا كان فً الجمٌع ولم ٌكن منفصبلً، وشاع الحدٌث فً هذا العقار سهم 

َها الَِّذٌَن آَمُنوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بَِنَبإٍ ···(…إذا ظهر فً العامة ٌُّ
ا أَ ٌَ وقال تعالى )

ُنوا أَْن ُتِصٌُبوا َقْوًما ِبَجَهالٍَة َفُتْصِبُحوا َعلَى َما َفَعْلُتْم َناِدِمٌَن(  ٌَّ َفَتَب

وقال تعالى )إذ تلقونه بؤلسنتكم وتقولون بؤفواهكم ما لٌس لكم … (6)الحجرات:

به علم وتحسبونه هٌناً وهو عند هللا عظٌم، لوال إذ سمعتموه قلتم ما ٌكون لنا أن 

نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظٌم، ٌعظكم هللا أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم 
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ؤُْتوا وقال تعالى )َوالَِّذٌ(…17-15مإمنٌن( ) النور: ٌَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ لَْم  ٌَ َن 

ِبؤَْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجلُِدوُهْم َثَماِنٌَن َجْلَدًة َواَل َتْقَبلُوا لَُهْم َشَهاَدًة أََبًدا َوأُولَِبَك ُهُم 

 (4اْلَفاِسقُوَن( ) النور :

لكن على الرؼم من ذلك فقد شاعت هذه الظواهر السالبة كمحصلة لعوامل 

ذاتٌة وموضوعٌة متفاعلة منها: ان هذه المجتمعات قد انزلقت إلى الجماعٌة 

كمحصلة لتخلؾ نموها االجتماعً، وشٌوع كثٌر من أنماط التفكٌر  –القبلٌة 

والسلوك البدعً، التً تتناقض مع اإلسبلم كعبلقة انتماء دٌنً حضاري 

 –ه األسطوري للشخصٌة المسلمة، وكذلك شٌوع نمط التفكٌر شبه الخرافً وشب

 المتضمنٌن فً نمط التفكٌر والسلوك البدعً.

 دوافع اإلشاعة وأهدافها

تعددت دوافع االشاعات وأهدافها، فهناك إشاعات ذات دوافع شخصٌة عدٌدة 

أهمها الحسد، والحسد فً علم النفس مإشر الضطراب فً الشخصٌة، وهو 

وؾ والكراهٌة وعدم محصلة تحكم العدٌد من االنفعاالت السلبٌة كالؽضب والخ

على … المقدرة على المواجهة والضعؾ والشعور بالعجز وعدم الثقة بالنفس

القوى العقلٌة والنفسٌة، وظاهرة الحسد وإن كانت لها جذور فً النفس البشرٌة 

إال أنها لٌست ؼرٌزة، بل هً ظاهرة نفسٌة ترجع إلى عوامل تربوٌة، 

نقص والطرد االجتماعً. فهً متفاعلة كالحرمان وال… اجتماعٌة، ثقافٌة

… محاولة سلبٌة لتعوٌض مركب نقص مادي أو اجتماعً أو تعلٌمً أو ثقافً

وٌتفاوت األفراد فً مقدرتهم على الضبط الذاتً النفعال الحسد، فقد ٌبقى عند 

بعضهم على مستوى االنفعال الذاتً من دون أن ٌتحول إلى فعل، وقد ٌتحول 

جتمع، وقد ٌؤخذ هذا الفعل الرافض للمجتمع عند آخرٌن إلى فعل رافض للم

شكبلً سلبٌاً قد ٌصل إلى أن ٌكون حالة مرضٌة ٌجب عبلجها لرفض صاحبها 

االستجابة إلى واقعه االجتماعً، وقد ٌؤخذ شكبلً اٌجابٌاً قد ٌتجسد فً مواقؾ 

مضادة لقٌم المجتمع فتثٌر استنكاره واستهجانه. وقد ٌصل إلى أن ٌكون حالة 

ال ٌتردد القضاء فً الحكم بحبس صاحبها أو إعدامه عندما ٌصل  إجرامٌة
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وهناك إشاعات ذات أهداؾ … رفضه للمجتمع إلى حد تحدى حركته أو وجوده

سٌاسٌة كاإلشاعات الهجومٌة أو االتهامٌة، التً تطلقها قوة سٌاسٌة معٌنة ضد 

هدؾ قوة سٌاسٌة أخرى، وكاإلشاعات االنصرافٌة، التً تطلقها الحكومات ب

صرؾ أنظار الناس عن قرارات وأحداث معٌنة، تفترض أنها قد تلقى معارضة 

منهم، ؼٌر أنها فً التحلٌل النهابً تؤتً بنتٌجة معاكسة، إذ هً بذلك تسهم فً 

… إٌجاد بٌبة مواتٌة لئلشاعات، ومنها اإلشاعات المضادة لهذه الحكومات

عار مواد السوق لتحقٌق وهناك إشاعات ذات أهداؾ اقتصادٌة كالتؤثٌر على أس

وهناك إشاعات ذات اهداؾ عسكرٌة، فاإلشاعة من أخطر … مزٌد من األرباح

أسالٌب الحرب النفسٌة، وقد  تستخدم بهدؾ رفع الروح المعنوٌة للجٌش 

 )الدعاٌة البٌضاء(، وإضعاؾ الروح المعنوٌة للعدو)الدعاٌة السوداء(.

[https://drsabrikhalil.wordpress.com ] 

   Scandal and Reputation الفضيخة والظّرة –/ ت 1

لما كانت الفضٌحة نتاج سقوط أو إسقاط األقنعة المتسترة على فعل مناؾ أو 

مجاؾ أو معاد للضوابط االجتماعٌة، فإن ذلك ٌعنً أنها مرتبطة بنتاج أدابً 

بارز ومتمٌز فً نوعه ومتعلق باهتمام الناس أو مصالحهم وإال لماذا ٌدعى 

كشاؾ أو تجرٌد هذا الفعل "فضٌحة" لسببٌن: أولهما ألنه لم ٌتماه مع الضوابط ان

االجتماعٌة. وثانٌاً زٌؾ األداء أو انحرافه عن ضوابطه، وهنا ٌخسر المفضوح 

المهنٌة التً اكتسبها من موقعه الذي  –سمعته أو صٌته أو شهرته الحرفٌة 

 ٌشؽله.

صناعً أو المعلوماتً متصؾ ولما كان الفرد فً المجتمع الحضري أو ال

بالمجهولٌة االجتماعٌة والتفرد وعبلقات سطحٌة ومصلحٌة مع اآلخرٌن، فإن 

موقعه أو مركزه االجتماعً ٌستند على دوره الذي ٌإدٌه، فإذا كان ممارساً، 

بنحو منضبط بشروطه وقواعده، فإن موقعه أو مركزه ٌكون متمٌزاً وإذا تفوق 

كون ناصعة وعالٌة وتباعاً مع تكرار أدابه واستمراره بذلك فإن سمعته المهنٌة ت

واالقتران مع إبداعاته المتجددة، عندها، ٌدخل إلى عالم الشهرة المهنٌة. لذلك 
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تضحى الشهرة فً المجتمعات ذات العبلبق المصلحٌة والسطحٌة والرسمٌة 

المكلؾ هدفاً جذاباً تساعد الوسابل اإلعبلمٌة على دفعه نحو هذا الهدؾ البلمع و

)الشهرة(. بٌد أن هذا الهدؾ الؽالً والمجهد والمجد ال ٌستمر فً استقامته، بل 

ٌجنح أو ٌخرج عن طوره أو سكته بسبب الؽرور الذي ٌصٌب صاحبه، أو 

شعوره بؤنه حقق هدفه معتقداً أنه سوؾ ٌقٌه أو ٌحمٌه من نزواته ونزعاته 

وعدم انطفاء وهجها فٌقدم النرجسٌة أو أنه ٌطلب المزٌد من الشهرة والتؤلق 

على افتعال فعل مناؾ أو مجاؾ لضوابط شهرته لكً ٌجذب انتباه أنصاره 

وجمهوره وألن عسل الشهرة لذٌذ ونادر وٌؽذي نزعته الذاتٌة فً عالم ملًء 

بالمنافسة الحّرة وسٌطرة المادة ومبلحقة األضواء واالقبلم اإلعبلمٌة للمشاهٌر 

والرإساء والمسإولٌن ألن الشهرة التً حصل علٌها والنجوم واالبطال والقادة 

من الجماهٌر كانت بناًء على إثارة اهتمامها أو هواٌاتها أو ذوقها أو مصلحتها 

بؤدابه الشخصً )مهنً، فنً، رٌاضً، سٌاسً، تقنً( مدعوماً بؤقبلم اإلعبلم 

تر( وأضوابه، وهذا ٌشٌر إلى أن الشهرة أشبه بالزببق داخل المرواز )الباروم

ٌرتفع وٌهبط حسب حرارة الجمهور المرتبطة بنشاط أداء الفاعل وحٌوٌته لذلك 

سوؾ نجد أن الشهرة والفضٌحة متبادالن فً عبلقتهما، تارة تكون الشهرة 

موصلة للفضٌحة، وتارة أخرى تكون الفضٌحة موصلة للشهرة. أعنً تكون 

بعد الفضٌحة،  الفضٌحة الطرٌق الموصل إلى الشهرة وأحٌاناً تؤتً الشهرة

واحٌاناً أخرى تسٌران معاً فً مجتمعات تسودها المصالح المادٌة وتضعؾ فٌها 

 الضوابط العرفٌة )مثل الجنس والسٌاسة فً المجتمعات الرأسمالٌة(.

بعد هذا االستطراد أحدد معنى "الشهرة" من زاوٌة علم االجتماع التً "هً 

ء المهنً أو اإلعجابً الجماهٌري سمعة اعتبارٌة متمٌزة ومتؤلقة ٌفرزها األدا

اخبلقٌاً لفرد ٌبرز فً أحد المناشط االجتماعٌة،  –أو اإلعبلمً أو الفضابً 

التً تهم شرٌحة اجتماعٌة واسعة تجعله محبباً فً تقٌٌمات الناس له وتجعلهم 

معجبٌن بؤدابه أو تجعله منبوذاً منهم. إذن، هً انعكاس جماهٌري معجب أو 

 وب األداء السلوكً فً جماعة معٌنة ومدة زمنٌة محددة.مدٌن لضرب من ضر
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هناك مفردة لؽوٌة عربٌة تدعى "الصٌت"، التً تعنً الذكر الحسن الملتصق 

المحافظ المتماهً مع  –بالخصابص الشخصٌة للفرد فً المجتمع التقلٌدي 

 الضوابط االجتماعٌة العرفٌة فٌكنى بالكرم أو الشهامة أو النخوة أو اإلباء أو

الشجاعة أو المروءة أكثر من التصاقها )مفردة الصٌت( بحرفته )تجارة، حدادة، 

بناء( بٌنما تسود الشهرة فً المجتمعات الحضرٌة والصناعٌة والمعلوماتٌة ألن 

الفردٌة والمجهولٌة والمصلحٌة تسودها، وهنا تؤتً شهرة الفرد الحضري أو 

مهنٌة ولٌس الشخصٌة، التً الصناعً أو المعلوماتً أو التقنً من شهرته ال

تؤتً عن طرٌق تفوقه فً األداء المهنً أو شعبٌته اإلعبلمٌة أو خدمته للمجتمع 

المدنً أو انخراطه بالعمل التطوعً وما شابه وأحٌاناً تؤتً عن طرٌق االنزالق 

 فً مهاوي الفضابح التً تجلب له الشهرة )السلبٌة( السٌبة.

اً مقٌداً ومحدداً لحرٌة المشهور. أي ال لكن ؼالباً ما تكون الشهرة مصدر

تجعله ٌتصرؾ على سجٌته أو طبٌعته ألن انظار معجبٌه تتركز على الصفات 

التً برز من خبللها، وأحٌاناً أخرى تكون الشهرة مصدراً لؽروره وتعالٌه على 

 الناس مما تدفع به إلى فقدان شهرته وسمعته.

رة. أما السمعة فؤنها تعنً احتراماً وأحٌاناً تكون الفضٌحة طرٌقاً إلى الشه

واعتباراً أو تقدٌراً لفرد أو لجماعة معٌنة من االخرٌن، فالفرد الذي ٌتمتع بتؤلق 

رفٌع المستوى وقدر عال من السمعة نجده ٌمٌل إلى تعامل مختلؾ واحترام 

وتقدٌر من أولبك الذٌن هم أدنى مستوى منه وحتى األعلى منه فً سلم التدرج 

عً لذا تكون الشهرة ملتصقة بالسمعة لكنها أوسع جماهٌرٌاً وإعبلمٌاً االجتما

لكنها )السمعة( قرٌبة من الصٌت ألن معاٌٌرها ؼالباً ما تكون محلٌة وفبوٌة 

 أصؽر محٌطاً من الشهرة. 

قال نابلٌون بونابرت "من ال ٌمارس الفضٌلة إال الكتساب الشهرة كان أقرب 

الذٌن ٌرون الشهرة سبلحاً ذا حدٌن ٌشطر إلى الرذٌلة". كثٌرون هإالء 

شخصٌة النجم إلى شطرٌن إذ ٌتحول النجم إلى ضوء تتابعه األنظار أٌنما حلَّ، 

مؽرٌاً األقبلم وعدسات المصورٌن بنقلهم تفاصٌل حٌاته. فنانون أبدعوا فتفردوا 
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بؤعمالهم إال أن الشهرة ذلك )الحمل الثقٌل(، كما قال فولتٌر فضحتهم فً حٌن 

ناصرهم المعجبون مرددٌن قول أحمد شوقً "تؽطً الشهرة على العٌوب 

 [beldna.com]كالشمس ؼطى نورها على نارها". 

ال حراجة من القول إن الفضابح باتت جواز المرور األول إلى برٌق 

النجومٌة ٌطلقها صاحبها كً ٌصبح مشهوراً، وبالذات فً مجتمعات تعشق 

اؾ وجه جمٌل للفضابح من خبلل تروٌج أعمالهم النمٌمة مما تدفع نجومها اكتش

 وجلب المزٌد من النجومٌة واللمعان.

ثم هناك حالة تطفا الشهرة وهً توهج أضواء نجوم كرة القدم مثلما أفقدت 

الشهرة وأضواإها بعض نجوم كرة القدم صوابهم ودفعتهم إلى خٌانة زوجاتهم 

ٌدات، وأحٌاناً تفتح وصدٌقاتهم وسقطوا ضحٌة نزوة أو فخ نصبه بعض الس

الشهرة أبوابها عن طرٌق فضٌحة مع نجم شهٌر، وفً أحٌان أخرى تبرز نجوم 

 بسبب خٌانات وأفول آخرٌن بسببها اٌضاً.

ولتوضٌح ما جبنا به فً موضوع عبلقة الفضٌحة بالشهرة نقدم بعض 

الصور االجتماعٌة المدللة على هذه العبلقة، التً تبرهن على أن الفضابح هً 

واز المرور األول إلى برٌق النجومٌة ٌطلقها صاحبها؛ كً ٌصبح مشهوراً، ج

فقد اكتشؾ نجوم الٌوم وجًها جمٌبلً للفضابح، وهو التروٌج ألعمالهم وجلب 

مزٌد من النجومٌة واللمعان، بعد أن وجدوا مجتمعاتنا عاشقة للنمٌمة، فوجدت 

لها عشاق كثٌرون الفضابح مزٌداً من الحطب إلشعال نٌرانها، التً صار 

ٌتربَّحون منها، خاصة الذٌن ؼٌبهم اإلعبلم عمداً أو سهواً، فصاروا بٌن لٌلة 

 وضحاها حدٌث الصباح والمساء بـ "الفضابح". 

فقد خرجت علٌنا المؽنٌة اللبنانٌة نٌللً مقدسً مإكدة أنها لم تجد طرٌقاً إلى 

فبلم اإلباحٌة، التً تم عالم الشهرة إال أدابها ألدوار البطولة فً عدد من األ

تصوٌرها فً أمرٌكا بمشاركة بعض النجوم األجانب وكذلك ممثلون 

متخصصون فً أفبلم البرنو ولم تخجل نٌللً من ذلك، بل اعترفت خبلل 
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أحادٌثها اإلعبلمٌة أن تلك األفبلم كانت الطرٌق الوحٌد أمامها إلى النجومٌة، 

 هذا الطرٌق.  مإكدة أنها لم تكن األولً أو األخٌرة على

ولم تنكر الفنانة "حنان ترك" أن الفضٌحة التً الحقتها فً بداٌة مسٌرتها 

ت باسمها فً إحدى القضاٌا، فتحت أمامها أبواب النجومٌة  الفنٌة، والتً زجَّ

 والشهرة فً وقت قٌاسً. 

وفاحت رابحة فضٌحة زواج المطربة "أنؽام" من الفنان "أحمد عز"، 

ٌر الفضٌحة الناعمة، حٌث خرج عز بعدها مباشرة، لٌنفً واتُّهمت أنؽام بتدب

هذه الشابعة، إال أن أنؽام رفضت التعلٌق علٌها، إذ رّوج المقربون منهما لهذه 

الفضٌحة، وصرح أحدهم أن النجمٌن سافرا معاً إلى جزر الكناري فً رحلتٌن 

 منفصلتٌن، وأقاما معاً فً فندق واحد، وعادا على الرحلة نفسها. 

ستطاعت "منً زكً" لفت األنظار إلى فٌلمها "احكً ٌا شهرزاد"، الذي وا

ٌحمل جرأة فً مشاهده لم ٌتعود علٌها الجمهور العربً منها، وذلك بإطبلق 

شابعة طبلقها من الفنان "أحمد حلمً"، الذي ساعدها هو اآلخر على ذلك بعدم 

 حضور حفل االفتتاح، مما وضعها فً موقؾ حرج، وتناقلت الصحؾ

والوكاالت الخبر، مما جعل الفٌلم ٌحقق إٌرادات هابلة لم تشهدها السٌنما منذ 

مدد طوٌلة، والشًء نفسه تكرر مع فٌلمها األخٌر "أوالد العم" على الرؼم من 

 [. www.alaemya.com أنه لم ٌحمل إثارة شدٌدة. 

منها أرقاماً باهظة وٌقول المثل "ؼلطة وللشهرة ضرابب ٌدفع النجوم ث

الشاطر بؤلؾ"، فعندما ٌصبح هإالء البشر شخصٌات عامة تزداد ثرواتهم 

ٌومٌاً، وتسلط األضواء علٌهم، وتتتبع الصحافة خطواتهم كافة لكً تصبح 

"فضٌحتهم بجبلجل". فً كل المجبلت، الرٌاضٌة والفنٌة والسٌاسٌة، نجد 

الجنسٌة تمؤل األخبار وقد تكون المعادلة الحسابٌة فضابح المشاهٌر وقضاٌاهم 

هنا "مبلٌٌن زابد شهرة زابد خطؤ تساوي فضٌحة"، وتسلط العٌون على 

المشاهٌر بشدة إذ ٌعّدهم جمهورهم قدوة ال ٌجوز لها الخطؤ، وٌحاسب كل واحد 

 منهم إذا أخطؤ بنحو مضاعؾ.

http://www.alaemya.com/
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لها أشهر نجوم أشهر الفضابح الرٌاضٌة أتت من عالم كرة القدم، أبطا

الساحرة المستدٌرة، وعلى الرؼم من ارتباطهم بحسناوات إال أن سجبلتهم ال 

تخلو من قضاٌا خٌانات جنسٌة. فمثبلً اولٌفر البلعب األلمانً الشهٌر، الذي ٌعّد 

واحداً من أفضل الحراس فً تارٌخ كرة القدم وٌعّده األلمان بطبلً قومٌاً 

ٌاضٌة فً الملعب إال أن اولفر خارج الملعب ٌفتخرون به، وعرؾ بؤخبلقه الر

كان مختلفاً، فقد ترك صدٌقته التً استمر معها مدة طوٌلة فً ٌوم ولٌلة بعد أن 

، وبعٌداً عن انزعاج الشعب األلمانً من 2003علم أنها حامل بابنه فً العام 

فعلته أبدى كل فرٌقه استٌاءه من األمر. وأما فرانك رٌبٌري وكرٌم بنزٌما 

سٌدنً جوفو وهم العبون فرنسٌون فكانت فضٌحتهم مثٌرة للجدل ألنهم و

 17ولم ٌكن عمرها إال  2009عاشروا الفتاة نفسها "زاهٌة دٌهٌر" فً العام 

عاماً )مع أن هناك بابعات هوى مرخصات وٌعملنَّ بنحو قانونً إال أن السن 

ن أمر ( وفً لقاء صحفً صرحت الفتاة أنها مستؽربة م18القانونً هو 

شبان عاشروها لكنهم عاملوها فً قمة االحترام،  3الحكومة، التً ترٌد مقاضاة 

وٌنفً محامو النجوم الثبلثة، إلى الٌوم، وجود أي عبلقة بٌنهم وبٌن بابعة 

الهوى. أما البرٌطانً الفذ آشٌلً كول العب نادي "تشٌسلً" الذي ٌحسده 

"، فوقع فً شباك عارضة Girls Aloudالرجال على جمال زوجته المطربة "

أزٌاء حسناء، إذ كشفت زوجته محادثات بٌنه وبٌن العارضة تحتوي على 

صور فاضحة له أرسلها إلى هذه الفتاة، ولم تحتمل زوجته الخٌانة وطلبت 

الطبلق من فورها. وأمارونً، الذي ٌعّد واحداً من أشهر العبً الكرة 

م ٌستطع العب فرٌق "مانشستر البرٌطانً وأحبهم على قلوب االنجلٌز، لكن ل

ٌوناٌتد" الصبر على زوجته الحامل، كولٌن، فقد أقام عبلقة ؼٌر شرعٌة مع 

بابعة هوى، جنٌفر ثومبسون، فً الشهور األربعة األخٌرة من حمل زوجته، 

وباعت هذه الفتاة القصة بالتفصٌل إلى وسابل اإلعبلم طالبة الشهرة، وأكدت أنه 

إسترلٌنً فً اللٌلة الواحدة، أما الجمٌل فً األمر هنا  جنٌه 100كان ٌدفع لها 

فؤن "كولٌن" سامحته وأنجبت له طفبلً أخر. أما فضٌحة رونالدو البرازٌلً 

ففرٌدة من نوعها وقد تكون األؼرب فً عالم الكرة، وقال بنفسه: "ما اقترفته 
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من  سٌبقى وصمة عار فً حٌاتً إلى األبد"، إذ أوصل البرازٌلً، الذي ٌعدّ 

أفضل هدافً كرة القدم فً التارٌخ، صدٌقته إلى المنزل وفً طرٌق العودة أخذ 

بابعات هوى إلى الفندق لٌكتشؾ، بعد وصولهم، أنهم كلهم شواذ أي  3معه 

 ذكور، ولم ٌخجل رونالدو واعترؾ بذلك أمام المؤل.

أما هالك هوؼان المصارع األشقر الشهٌر، الذي ٌمثل الوالٌات المتحدة فً 

الحلبة دابماً، وٌعّده األطفال األمرٌكان قدوة لهم بقوته وبتؽلبه على األشرار 

الشخص نفسه الذي ظهر فً الفٌلم اإلباحً الذي التقط له مع "هٌثر كلٌم"، 

زوجة صدٌقه، مع العلم أنه أٌضاً كان متزوجاً، فً حٌنها، ولم ٌتمكن من نفً 

فٌها من زوجته األولى، لكنه الفضٌحة واعترؾ أنها تمت عندما كان متزوجاً 

رفع قضٌة على الفتاة، التً ظهرت معه فً الفٌلم واتهمها بتصوٌره من دون 

 أذنه.

أما فضابح عالم الفن التً تزداد، ٌوماً بعد ٌوم، لكثرة المتطفلٌن الذٌن 

ٌبحثون جاهدٌن عنها، بل ٌلفقوها أحٌاناً، فهً أكثر انتشاراً بسبب متابعة الناس 

كثر من أي شخصٌة أخرى. فمثبلً فضٌحة ملك "البوب" ماٌكل للفنانٌن أ

جاكسون األكثر إثارة للجدل فً عالم الفن، فكما صدقها الكثٌرون عّدها آخرون 

ملفقة ولٌست سوى مكٌدة ألشهر مطرب فً العالم، واتهم جاكسون فً العام 

ت " البرٌطانٌة وأكد"peopleطفبلً، جنسٌاً، حسب مجلة  24باستؽبلل  2005

ملٌون دوالر إلسكات أصحاب القضاٌا. أما الحسناء كٌم  35أنه دفع مبلػ 

كاردٌشٌان فلم تكن مشهورة، قبل فضٌحتها المسجلة على شرٌط فٌدٌو، إذ 

ورفعت كاردٌشٌان،  2003" فً Ray Jتظهر بوضعٌات حمٌمة مع عشٌقها "

عات كثٌرة فٌما بعد، قضٌة على شركة إنتاج لتسرٌبها للفٌلم مع العلم أن شاب

 تحدثت عن مشاركة كاردٌشٌان بتسرٌب الفٌلم فً سبٌل الشهرة.

أما بطل رٌاضة كمال االجسام وممثل هولٌوود الشهٌر والسٌاسً، الذي 

شؽل منصب عمدة كالٌفورنٌا لسنوات "آرنولد شوارزنجر" فكل هذه األلقاب 

هذا  دمرت، فً لحظة، عندما انتشرت فضٌحة آرنولد مع خادمة منزله، وأدى
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الخطؤ إلى حملها، وقال: "إنه أحمق شًء ارتكبه فً حٌاته"، ثم أنهت هذه 

 25الفضٌحة زواجه من اإلعبلمٌة وزوجة ابن عابلة "كٌنٌدي" الذي استمر لـ

سنة. أما بالنسبة لبارٌس هٌلتون فإن الفلم الجنسً الذي سرب عن هذه المدللة 

مواقع االنترنت، وتبٌن فٌما  الثرٌة أحدث ضجة واسعة، بعد أن انتشر بقوة على

بعد أنها كانت على علم بذلك وحاز الفٌلم على حقوق وأصبح سلعة تباع.  

www.mbc.net ] 

أما فضٌحة حاكم نٌوٌورك، التً أطاحت بؤحبلمه وفتحت باب الشهرة لمؽنٌة 

لى االضواء، التً كانت البوب المؽمورة والفاشلة "أشلً الكسندرا دٌبر" ع

تطمح الٌها، بعد أن تفجرت فضٌحة حاكم نٌوٌورك الٌوت سبٌتزر، الذي 

اضطر لبلستقالة، عقب تورطه فً فضٌحة شبكة دعارة كانت تضم أشلً، التً 

 أمضى معها ساعتٌن فً ؼرفة فندق فً واشنطن.

 واستفادت أشلً أو "كرستٌن" وهو اسمها الحركً، من الفضٌحة إلى حد أن

نحو ملٌونً ونصؾ الملٌون شخص زاروا موقعها على االنترنت خبلل أٌام 

من أجل تحمٌل أؼانٌها، وبخاصة أؼنٌة بعنوان "ماذا نرٌد؟"، وقالت شبكة "إم 

سً إن بً سً" التلفزٌونٌة إن موقع أشلً الكسندرا الذي ٌمكن من خبلله 

ع مقارنة بجمٌع تحمٌل أؼنٌاتها حقق أعلى رقم من النقرات خبلل هذا األسبو

المواقع األمٌركٌة األخرى، خصوصاً بعد أن وضع موقع "دردج رٌبورت"، 

سنة(، فً  23وهو أحد المواقع األكثر شهرة، رابطاً لموقعها. وكتبت أشلً )

كلمة تعرٌفٌة لموقعها عبارة "حٌاتً هً من أجل الموسٌقى وهً كل شًء 

 نً".عنً". واختارت شعاراً ٌقول "ما ال ٌحطمنً ٌقوٌ

لكن ٌبدو أن أشلً انتبهت إلى أن اإلقبال على الموقع ٌمكن أن ٌدر علٌها 

أمواالً طابلة، لذلك قررت ٌوم الخمٌس الماضً إؼبلق موقعها على االنترنت 

 99وتحوٌله إلى موقع آخر بحٌث ٌمكن شراء أؼانٌها لقاء مبلػ دوالر تقرٌباً )

تقطبت اٌضاً اإلقبال وهً سنتا(، وكانت هناك أؼنٌة اخرى من أؼانٌها اس

 بعنوان "تحرك ٌا جسدي".

http://www.mbc.net/
http://www.mbc.net/
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وعندما نشرت أشلً صورها وهً بمبلبس البحر تهاطلت علٌها عروض 

من شركات إنتاج سٌنمابً وإعبلنات. ولم تتوقؾ شهرة أشلً عند هذا الحد، بل 

أن حشداً من المراسلٌن ظلوا ٌرابطون أمام البناٌة، التً توجد فٌها شقتها فً 

بلتٌرون فً مدٌنة مانهاتن فً نٌوٌورك، قبل ان تؽادرها الى جهة مقاطعة ف

مجهولة، ٌنتظرون ولو لمحة من المرأة التً أسقطت حاكم نٌوٌورك، الذي كان 

ٌبث الرعب فً شارع المال "وول سترٌت" بما عرؾ عنه من صرامة فً 

محاربة الفساد حتى أطلق علٌه لقب "الشرٌؾ"، فً إشارة الى رجل األمن 

 مٌركً الذي ٌطارد المجرمٌن.األ

وعادة ما ٌخوض مؽنو البوب ومؽنٌاته منافسة شرسة إلذاعة أؼانٌهم عبر 

بعض إذاعات نٌوٌورك، التً تحظى بإقبال منقطع النظٌر، وفً مقدمها إذاعة 

"، وبالفعل شرعت هذه اإلذاعة ببث أؼانً أشلً، لكن سرعان ما 100"زد 

 بادرت إلى إٌقاؾ بثها، لتفاهتها.

وفً معرض تبرٌره لبث اؼانً أشلً، قال توم بولمان مسإول البرمجة فً 

"، التً توجد استدٌوهاتها فً والٌة نٌوجرسً المجاورة لوالٌة 100إذاعة "زد 

نٌوٌورك "نحن نبث كل ما هو ساخن وال ٌمكن أن ٌكون هناك أكثر سخونة من 

لٌست أؼنٌات  أؼنٌات امرأة توجد فً قلب فضٌحة حاكم نٌوٌورك.. ثم أنها

 ردٌبة" لكن ٌبدو أن االذاعة ؼٌرت رأٌها بعد ذلك.

شهرة سرٌعة وؼٌر متوقعة نالتها أشلً الكسندرا، التً كانت تعمل ضمن 

شبكة دعارة ٌجري حالٌاً تحقٌق حول أنشطتها الممتدة عبر الوالٌات المتحدة 

ن مع إلى لندن وبارٌس. ونال الفندق، الذي أمضى فٌه الٌوت سبٌتزر ساعتٌ

أشلً فً واشنطن شهرة مماثلة، وٌعد فندق "ماي فلور" من أعرق الفنادق فً 

سنة، وهو واحد من سلسلة فنادق  83العاصمة األمٌركٌة، حٌث شٌد قبل 

الشرابح العلٌا من زوار واشنطن من السٌاسٌٌن ورجال األعمال أو الوفود 

إلى مبان لها صٌت أو الرسمٌة، وٌعّد من "الفنادق التارٌخٌة" فً عاصمة تفتقد 

عراقة تارٌخٌة، واقتنته، قبل مدة، سلسلة فنادق "مارٌوت"، وهو ال ٌقع بعٌداً 
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عن البٌت االبٌض، وفً بعض األحٌان ٌقٌم فٌه ضٌوؾ ٌؤتون إلى واشنطن 

بدعوة من الرباسة األمٌركٌة. ومن بٌن الشخصٌات، التً اقامت فً هذا الفندق 

ا الربٌس السابق بٌل كلٌنتون فً فضٌحة مونٌكا لونسكً، التً تورط معه

أخبلقٌة، والمثٌر أنها اقامت فً "ماي فلور" بعد أن تفجرت الفضٌحة. وها هو 

اسم الفندق ٌعود بعد سنوات لٌرتبط بفضٌحة حاكم نٌوٌورك الٌوت سبٌتزر، 

الذي كان ٌعّد نجماً صاعداً فً صفوؾ الحزب الدٌمقراطً، إلى حد أن بعض 

ه لٌكون "اول ربٌس ٌهودي" للوالٌات المتحدة. لكن الٌوت المراقبٌن رشحو

خرج عن الطرٌق المإدي إلى الرباسة، ولم ٌنل شٌباً سوى الفضٌحة وقمصان 

" تباع حالٌاً عبر شبكة 9)تً شٌرت( كتبت علٌها عبارة "الزبون رقم 

االنترنت، وهو الرقم الذي كان ٌطلق على الٌوت فً "نادي األباطرة" للدعارة 

 ذي كان ٌرمز إلى زبابنه بؤرقام.ال

دوالراً فً  285إلى  235وٌتراوح سعر الؽرفة فً "ماي فلور" ما بٌن 

 871اللٌلة الواحدة. وفً لٌلة الموعد مع أشلً حجز حاكم نٌوٌورك الؽرفة رقم 

فً فندق "ماي فلور" باسم "جورج فوكس" وهو أحد مساعدي الحاكم، وأبلػ 

نه رفض ترك مفتاح الؽرفة لدى االستقبال. وكان الحاكم أنه ٌتوقع ضٌفاً لك

الٌوت قد انتقل من نٌوٌورك إلى واشنطن بحجة اإلدالء بشهادته فً أثناء انعقاد 

 إحدى لجان الكونؽرس، لكنه لم ٌظهر فً ذلك االجتماع.

وإذا كانت صفحة المجد السٌاسً، الذي كان ٌبحث عنه الٌوت سبٌتزر قد 

"ماي فلور"، فإن صفحة شهرة للمؽنٌة الفاشلة طوٌت إلى األبد بعد لٌلة 

والمؽمورة أشلً الكسندرا قد انفتحت، كما أن فندق "ماي فلور" أصبح كذلك 

تحت االضواء، وبالمقابل فتحت هذه الفضٌحة الطرٌق ألول أمٌركً اسود 

لٌتولى منصب حاكم نٌوٌورك بعد استقالة الٌوت، بل أن الحاكم الجدٌد لوالٌة 

ٌد باترسون دخل تارٌخ الوالٌات المتحدة بصفته أول حاكم كفٌؾ نٌوٌورك دٌف

 [ archive.aawsat.comفً تارٌخ أمٌركا. ]
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 طبيعة الشموك املفضوح –/ خ 1

ذكرنا فً هذا المإلؾ إن الفضٌحة تعنً "كشؾ" السلوك المتستر علٌه 

 معّبراً عن الهدؾ "المعارض" لما هو مسموح عرفاً وقانوناً وعن "المتجنً"

على حقوق اآلخرٌن وعن "المجافً" لؤلخبلق السامٌة وعن "المنافً" للدٌن. 

بمعنى أنه ال ٌعكس السلوك العام الذي ٌنظم حٌاة الناس والمتفق علٌه. وهذا 

ٌتطلب منا معرفة من هم هإالء الذٌن ٌتعارضون أو المتجنٌن أو المجافٌن او 

ٌة؟ ولماذا ٌفعلون ذلك؟ وكٌؾ المتنافٌن مع السٌاقات العامة والضوابط االجتماع

ٌتسترون علٌه؟ فً الوقت نفسه ٌتوجب علٌنا اكتشاؾ من هم الذٌن ٌكشفون 

السلوك المتستر علٌه؟ ولصالح من ٌكشفونه؟ وهل ٌحصل صراع بٌن الكاشفٌن 

والمكشوفٌن؟ وما هو نوع الصراع الذي ٌقع بٌنهم؟ وفً الوقت نفسه علٌنا ان 

ك حاالت ٌكشؾ المجتمع عنها بنحو علنً بدعوى نفتش عن فٌما إذا كانت هنا

اإلشهار واإلعبلن واإلعبلم من دون تحفظ علٌها؟ مثل اإلعبلن عن الزواج 

الشرعً. ولماذا تحصل زٌجات ال ٌتم فٌها اإلشهار مثل الزواج العرفً 

 والمسٌار والمتعة ونهاٌة األسبوع السابدة فً المجتمع العربً؟

ة موضوع السلوك اإلنسانً المسموح إذن، نحن بصدد وأمام دراس

والممنوع، والفضٌحة مرتبطة بالسلوك الممنوع أكثر من المسموح والتشهٌر به 

علناً من أجل "تنقٌة" المجتمع من المارقٌن على قواعده وضوابطه التنظٌمٌة 

و"جنوحهم" عن المبادئ القانونٌة، ومعاقبتهم عرفٌاً بوساطة وصمهم ونبذهم 

عن معاقبتهم قضابٌاً حتى ال تتوسع رقعة السلوك المعارض أو  اجتماعٌاً فضبلً 

المتجنً أو المجافً أو المنافً فً الحٌاة االجتماعٌة بٌن الناس وٌضحى الفساد 

 مستشرٌاً فً الجسد االجتماعً.

فالفضٌحة بهذا السٌاق تمثل "آلٌة" ضبطٌة لصالح المجتمع ولٌس لطالحه 

ت التً تعّبر عن الظلم االجتماعً وعدم تبرز بنحو واضح ومتكرر فً الحاال

العدالة االجتماعٌة والتعصب والتحٌز االجتماعً واالستبداد والطؽٌان السٌاسً 

والتفاوت الطبقً بٌن الفقراء واالؼنٌاء ومع حضور حٌوٌة السلطة الرابعة 
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)الصحافة( والتواصل االجتماعً ووجود تنظٌمات مدنٌة حّرة ومستقلة وفً 

 افس ؼٌر متكافا بٌن المتنافسٌن.حالة وجود تن

وإزاء ذلك علٌنا أن نبدأ دراستنا عن هذه اآللة الضبطٌة من بداٌتها وهً من 

الطبٌعة البشرٌة وجوهرها. نبدأ من الفكرة القابلة إن الناس، من الناحٌة 

النظرٌة، ٌكونون متشابهٌن فً طبٌعتهم البشرٌة لكن من الناحٌة العملٌة 

كذلك. أي مختلفٌن فً سلوكهم وتفكٌرهم ومزاجهم على  والواقعٌة هم لٌسوا

الرؼم من وجود ثوابت سلوكٌة فٌما بٌنهم وذلك راجع إلى قطبً المعادلة 

المتمثلة فً االكتساب والوراثة أي اكتساب ضوابط وسلوكٌات من المحٌط 

االجتماعً، الذي ٌعٌش فٌه اإلنسان وهً متبدلة ومتطورة تخضع لمكان 

ه، والقطب الثانً ٌخضع لجٌنات تنتقل من جٌل إلى آخر ال دخل اإلنسان وزمان

لبلكتساب والتنشبة االجتماعٌة وال دور فٌها. لكن مع ذلك هناك مإثرات 

مستمرة فً فعلها، مثل المإثرات االجتماعٌة، إنما ال تمس أو تإثر على 

 الصفات الوراثٌة مثل لون البشرة ولون الشعر ولون العٌن وطول القامة أو

قصرها، بل على فطرٌة اإلنسان مثل حرٌته الحركٌة والفكرٌة وعدم التزامه 

بالضوابط مثل العٌب والحرام والحبلل والمسموح والممنوع وسواها. إذ تتقنن 

وتتحدد هذه الفطرة الطبٌعٌة من ضوابط التنشبة األسرٌة والمدرسٌة والمجتمعٌة 

االجتماعٌة المرعٌة فً  لتتطبع بها وتتصرؾ حول ما تملٌه علٌها القواعد

مجتمعه فتظهر هذه االمبلءات والتقنٌات والتحدٌدات على سلوك الفرد، التً ال 

ُتمارس علٌه اعتباطاً أو عشوابٌاً، بل من أجل تنظٌم سلوكه وجعله مقبوالً 

اجتماعٌاً. أقول تنسٌق سلوك اإلنسان وجعله منضبطاً ومنتظماً، فالطمع والجشع 

هً من نتاج التربٌة األسرٌة والمدرسٌة  –ٌل المثال على سب –واألنانٌة 

والمجتمعٌة المحلٌة ولٌست الوراثة الموروثة من األجٌال السابقة لبلحقة. إذ 

نجد أخوة ٌعٌشون فً العابلة نفسها ٌكون أحدهم طماعاً وأنانٌاً واألخر كرٌماً 

ومكانٌة ومتواضعاً، فهً، إذن، حسب تربٌة الفرد، التً تخضع لظروؾ زمانٌة 

وتسلسل أسري. وإزاء ذلك نقول إن االنسان ٌولد حراً لكنه ٌهذب وٌربى 

سلوكٌاً وٌوجه فكرٌاً وٌنمط اجتماعٌاً مع ترك مساحة محددة جداً له لممارسة 
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حرٌته السلوكٌة والفكرٌة، وبالذات عندما ٌكون بعٌداً عن االحتكاك مع الناس 

 أو مخَتٍل بنفسه أو معزوالً عن اآلخرٌن.

ته فالفرد ٌولد ال ٌعرؾ األخرٌن وما هً متطلباتهم وعبلقاتهم لكن بعد تنشب

ره بالوسابل االتصالٌة االلكترونٌة واإلعبلمٌة عندها سلوكٌاً اسرٌاً ومدرسٌاً وتؤث

ٌتعلم المنافسة والؽٌرٌة والتعاون والمشاركة والمسامحة واحترام الرأي األخر 

 تفرد والِعشرة الشللٌة وسواها.وتقبل الخبرات الجدٌدة والفردٌة وال

وإذا عدنا إلى بداٌة حدٌثنا عن طبٌعة السلوك اإلنسانً فً هذا الموضوع 

نقول إن التعارض والتنافً والتجافً والتجنً ما هً سوى سلوكٌات مكتسبة 

ولٌست موروثة. وهنا ٌبرز السإال، الذي مفاده، لماذا تظهر عند بعضهم وال 

هو تعرض هذا الفرد الى ظروؾ خاصة ال عامة تظهر عند األخر؟ الجواب 

تجعله ٌتعارض أو ٌتنافى أو ٌتجافى أو ٌتجنى مثل منصبه الهرمً فً المإسسة 

التنظٌمٌة، ضعؾ الضوابط االجتماعٌة، االنفبلت األمنً والقضابً فً البلد، 

انحداره الطبقً، ثقافته العامة، تحصٌله الدراسً، تعمقه البٌروقراطً، دٌانته 

ابفٌة، انتمابه الحزبً، نظرته للحٌاة االجتماعٌة، نفوذه وثروته وسلطته، الط

دوره االجتماعً، مكانته االجتماعٌة فً المجتمع المحلً، حجم أسرته النووٌة 

 وسواها من الدوابر االجتماعٌة التً تعٌش فً وسطها والتً تحٌط به. 

نسانً فٌما إذا وعلى هدى ما سبق نشٌر إلى الجدل المثار حول السلوك اإل

كان طبٌعٌاً موروثاً أو مكتسباً من محٌطه االجتماعً المتفاعل معه؟ الذي 

توصل فً نهاٌة األمر الى ان القاعدة لكل سلوك هً نتاج الجٌنات الوراثٌة وما 

ٌبنً علٌها من تصرفات تكون من نسٌج المإثرات االجتماعٌة )معاٌٌر، قٌم، 

على عكس القاعدة السلوكٌة الناتجة عن  معتقدات، دٌن( ذات التبدل الدابم

الجٌنات الوراثٌة، التً تكون ثابتة ال تتؽٌر بحكم طبٌعتها الموروثة، وهنا 

تتبلور معلومة مفادها أن المخلوقات البشرٌة ال تعكس طبٌعة المجتمع، بل 

المجتمع ٌعكس الطبٌعة البشرٌة لكن مع ذلك فإن هناك طفرات وراثٌة تعمل 

عدم سكونها بنحو قاهر وحاسم وذلك لتساٌر تطورات الحٌاة على تطوٌرها و
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ونموها حتى ال تنقرض وهذا ما أكده عالم االجتماع البرٌطانً القدٌم "هربرت 

سبنسر" فً كتابه "الكفاح من أجل البقاء" مثال على ذلك العدوانٌة 

aggression جهه أو االعتداء الذي ٌمثل دافعاً فطرٌاً موجوداً عند كل انسان ٌو

فً عٌشه بالحٌاة، وكذلك األنانٌة التً تمثل ؼرٌزة فطرٌة، فالعالم رٌتشارد داو 

" الذي أصدره فً العام The selfish Gene األنانيةكنز فً نظرٌته "جٌنات 

قال فٌها إن اإلنسان عبارة عن ماكنة للجٌنات فاألنانً واإلٌثاري له  1989

وقٌم جعلته أنانٌاً أو إٌثارٌاً، حسب  علٌها مفاهٌم ومعاٌٌر بنٌتأصول بٌولوجٌة 

الظروؾ المبنٌة على القاعدة، لذا فإن األفراد لٌسوا جمٌعهم انانٌٌن أو إٌثارٌٌن، 

بل هناك خصابص عامة مشتركة فٌما بٌنهم وخصابص خاصة لكن كبلهما 

ٌعتمدان على القاعدة الوراثٌة الجٌنٌة، وهذا ٌنسحب على باقً السلوكٌات 

بمعنى أن جمٌع تصرفات اإلنسان لها جذور  [Heywood. 1999. P.19]البشرٌة. 

بٌولوجٌة فً جسمه، وفً الوقت نفسه لدٌهم معاٌٌر وقٌم وتقالٌد تجعلهم مختلفٌن 

فً تصرفاتهم على الرؼم من وجود قاعدة بٌولوجٌة مشتركة بٌنهم فالصٌنً 

والكره  والهندي واألمرٌكً والعربً لدٌهم قاعدة بٌولوجٌة واحدة فً الحب

واالنتقام والتعاون واإلٌثار والعنؾ لكنهم ٌختلفون فً أداء مكونات هذه القاعدة 

بسبب تطبعهم وتنشبتهم بثقافتهم المحلٌة وهذا ٌعنً أن االختبلؾ بالدرجة ال 

، التً تقدم essentialismبالنوع. الرٌب أن هذه المربٌة هً نظرٌة الماهوٌة 

النقٌض من الوجودٌة ألنها تركز على الجوهر على الوجه، أي أنها على 

االختبلفات القابمة بٌن الرجل والمرأة المتجذرة فً جوهر الطبٌعة البٌولوجٌة. 

ٌّة هذه ؼٌر مبنٌة على اختبلؾ الظروؾ  فً الواقع إن عدم العدالة الجنس

االجتماعٌة، بل مإسسة على االستعدادات البٌولوجٌة لجنس الذكر فً سٌطرته 

طهاده لجنس المرأة. وفً هذا الصدد قالت "سوسن براونمبلر" واستؽبلله واض

"إن جمٌع الرجال مبرمجون بٌولوجٌاً للسٌطرة والهٌمنة على  1977فً العام 

المرأة وإنهم ٌفعلون ذلك عبر اؼتصابهم أو تهدٌدهم باالؼتصاب لها". 

[Heywood. 1999. P .20 ] 
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ل تركٌزها على نظٌر هذه المربٌة هناك طرح متعارض معها من خبل

التنشبة االجتماعٌة وتؤثٌر المحٌط االجتماعً والخبرة االجتماعٌة على 

الخصابص البشرٌة، التً تجعل من الطبٌعة البشرٌة ؼٌر منظمة أو ؼٌر مقننة، 

بل مرنة وطٌعة أشبه بالمطاط تتحور حسب تبدل وتؽٌر الظروؾ التً تعٌش 

جٌة فتضحى الطبٌعة البشرٌة فً وسطها ومبتعدة عن تؤثٌر العوامل البٌولو

مطاطٌة وفً ظل ذلك ٌمكن معالجة المشكبلت االجتماعٌة، التً  –مرنة 

ٌواجهها المجتمع، مثل الفقر والصراع االجتماعً واالضطهاد السٌاسً وعدم 

عدالة االختبلؾ النوعً )الجندر( وٌتؽلب علٌها ألن أصولها اجتماعٌة ولٌست 

ها أو تؽٌٌرها، أي ال ٌمكن القضاء على الؽرابز بٌولوجٌة ثابتة ال ٌمكن معالجت

البٌولوجٌة مثل الجنس والجوع والعطش والعدوانٌة والحب. هذا الضرب من 

التفكٌر له صدى كبٌر عند علماء السلوك اإلنسانً، أمثال بافلوؾ وجون 

واطسن وسكنر، الذٌن أكدوا أن التؽٌر المستمر للسلوك ٌحمل بصمات محٌطه 

هندسة االجتماعٌة التً تستطٌع ان تجعل من الفرد خاضعاً لها االجتماعً وال

 حسب ما ٌملٌه المحٌط االجتماعً.

لكن، فً الجانب اآلخر، هناك حسابات عقلٌة ال تسمح للمإثرات ؼٌر العقلٌة 

برزت هذه الحالة فً عصر التنوٌر ؤوٌل السلوك واالحداث وتفسٌرها، بت

إلى درجة أن افبلطون الفٌلسوؾ الٌونانً )القرن السابع والثامن والتاسع عشر( 

صرح إن المجتمع ٌجب أن ٌحكمه فبلسفة القوم وعقبلإهم، ولٌس العوام ألن 

العقل متمٌز عنده وله القدرة على تمٌٌز األمور بدقة وٌستخدم الحوار والنقاش 

والجدل فً معالجة األحداث وتؤٌٌد الحرٌة الفردٌة واالستؽبلل الشخصً 

 لقٌود واالستبداد.والثورة على ا

بعد هذا االستهبلل عن السلوك البشري، نعود إلى عنوان الموضوع حول 

السلوك المفضوح، الذي ٌمثل انحرافاً معٌارٌاً عن الضوابط االجتماعٌة وقواعد 

العبلقات المنظمة، التً ُبنٌت على قواعد ؼرٌزٌة، مثل العدوان واالستحواذ 

ضوابط االجتماعٌة فً ضبط ؼرابز اإلنسان واالنانٌة. فعندما تضعؾ فاعلٌة ال

أو التحكم فٌها تجنح، عندبذ، عن طرٌقها االجتماعً فتمارس نشاطها فً 



 

  38 

 

العدوان أو االؼتصاب أو التحرش أو االبتزاز أو الؽش أو السرقة أو التزوٌر 

أو استؽبلل المنصب أو الخٌانة، وهذا ما أوضحته سوسن براونمبلر فً تفسٌر 

رجال للنساء، الذي ارجعته إلى البرمجة البٌولوجٌة لهٌمنتهم اؼتصاب بعض ال

أو سٌطرتهم على النساء )فً نظرٌتها الموسومة ضد إرادتنا(. فً الواقع ٌفسر 

سلوك المفضوح، وهما ؼٌاب الضوابط اللنا هذا التفاعل مإثرٌن على 

ه( فً االجتماعٌة أو ضعفها مع وجود الؽرابز البٌولوجٌة )الجنسٌة واالستحواذٌ

ظل تعطل تؤثٌر العقل على السلوك وعدم ممارسة تؤثٌره وإزاء ذلك ٌجنح 

المفضوح نحو الخروج عن المؤلوؾ مستؽبلً منصبه العالً أو نفوذه السٌاسً 

واالجتماعً وثروته المالٌة للتستر على انحرافه عن المؤلوؾ. عند هذه المرحلة 

صحفً أو باحث أو مصلح ال ٌسمى هذا االنحراؾ فضٌحة، بل عندما ٌكشفها 

أو ثابر على الفساد وٌعلنها على المؤل، وبنحو علنً، عندها، ُتصبح "فضٌحة" 

وتكون صدمة أو هّزة مفزعة للجانً فٌذهب إلى نقدها واستنكارها، ونادراً ما 

ٌعترؾ بها ألنه ٌعرؾ أنه تصرؾ تصرفاً معارضاً للقٌم ومجافٌاً للمسإولٌة 

األؼلبٌة فٌنسحب من المجتمع، فً أؼلب األحٌان. لكن الرسمٌة ومنافٌاً ألخبلق 

إذا كان المجتمع ٌعّد هذا االنحراؾ حدثاً شخصٌاً ال ٌإثر على منصبه الهرمً 

)مثل المجتمع الفرنسً واإلٌطالً( فبل تحدث له صدمة او هلع أو حتى صدعاً 

لموقعه الهرمً ألن الضوابط االجتماعٌة ؼٌر متشددة على التصرفات 

ٌة. وؼالباً ما ٌبدأ بتسوٌػ جرمه أو جنوحه أو فساده بمسوؼات عقلٌة الشخص

دقٌقة لحماٌة ماء وجهه وأحٌاناً ٌحتمً وراء ستابر عرفٌة لكٌبل ٌحصل على 

المزٌد من اللؽط والتجرٌح والنبذ االجتماعً، وفً حاالت أخرى ٌختبا 

لكً ٌتم  وٌنزوي عن أعٌن الناس، الذٌن ٌعرفونه وسمعوا بفساده أو فضٌحته

نسٌانه، وفً أحٌان أخرى ٌنكص فً فٌتصرؾ تصرفاً مخالفاً كلٌاً لما فضح به 

مثل التستر بالتدٌن والتزهد والورع، ذلك كله من أجل الهروب من كل ما 

ٌّذكره بجنوحه أو فساده من أفراد أو أماكن سكن أو عمل. إنما هذا لٌس عبلجاً 

عٌة التً وصمها الناس أو الوسابل أو صبلحاً، بل هروباً من الوصمة االجتما

اإلعبلمٌة به وهنا ٌضحى مرجعاً سٌباً مدوناً فً الوثابق اإلعبلمٌة وفً ذاكرة 
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الناس وٌكون إطاراً مرجعٌاً ٌرجعون إلى فضٌحته فً كل مناسبة تظهر فٌها 

 فضٌحة مشابهة لفضٌحته حتى لو كان ؼابباً عن مجتمعه أو وافاه األجل.

م ال مرٌة من السإال عما إذا كان المفضوح ٌعّد ضحٌة وعطفاً على ما تقد

victim  أم ال؟ الجواب نعم ٌعّد ضحٌة جنت على نفسها وال ٌوجد شخص ثان

 ٌعد جانٌاً علٌها، بل المفضوح هو الضحٌة وهو الجانً معاً.

فضبلً عن ذلك نواجه سإاالً آخر مفاده هل المفضوح دفعته ؼرٌزته الفطرٌة 

اعً إلى جنوحه أو مروقه؟. من زاوٌة علم االجتماع ٌكون أم الوجود االجتم

الوجود االجتماعً الظرفً ولٌس الؽرٌزة الفطرٌة ألنه لو كانت الؽرٌزة لكانت 

الفضٌحة تشمل الناس كلهم أي جمٌع الناس ٌقومون بها. لكن عندما ٌكون 

عندبذ، الوجود االجتماعً هشاً أو ضعٌفاً مع ؼٌاب التحكم العقلً أو انحرافه، ف

ٌجنح المفضوح، لذلك نجد أؼلب المفضوحٌن هم من أصحاب القرارات 

الرسمٌة وشاؼلً المواقع الهرمٌة العلٌا ومن المشاهٌر واالبطال ونجوم 

 المجتمع أكثر من الفقراء وأبناء الطبقة العاملة.

وهنا نتقابل مع سإال آخر ٌسؤل عما إذا كانت الفضٌحة واحدة فً جمٌع 

تختلؾ فً سعتها وقوتها وتجرٌحها؟ الجواب هً واحدة فً المجتمعات أم 

تشهٌرها بٌن الناس، إنما ٌكون تؤثٌرها مختلفاً من مجتمع إلى آخر، ومن زمان 

 إلى آخر ومن بلد إلى آخر.

ففً المجتمعات التقلٌدٌة والمحافظة ٌكون تؤثٌرها أشبه باإلعدام االجتماعً 

مجتمعات الحضرٌة الصناعٌة والنبذ الشمولً لكن هً لٌست كذلك فً ال

والمعلوماتٌة، بل تكون اقل ألن المجتمع ٌركز على الحرٌة الفردٌة واالستقبلل 

الشخصً واحترام الرأي اآلخر. وٌكون التشهٌر اللفظً اقوى وأقسى من 

هنا ال تدفع الثمن  التشهٌر اإلعبلمً )المربً والمسموع والمكتوب(، فالضحٌة

 .ت الحضرٌة والصناعٌة والمعلوماتٌة()أعنً فً المجتمعا اً بؼال

نؤتً، بعد ذلك، إلى حالة "ابتزاز" المفضوح )الضحٌة( مادٌاً واجتماعٌاً 

وجنسٌاً، بعد الفضٌحة، من المعادٌن والمنافسٌن له والمستؽلٌن لمثل هذه 
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الفضابح للتكسب االجتماعً والمالً والمهنً فٌضحى مادة إعبلمٌة أو سٌاسٌة 

ها واالستفادة من ضررها فً التطعٌم النظري أو اإلعبلمً أو أو بحثٌة لتناول

 السٌاسً أو البحثً.

ٌّز بٌن أنواع المفضوح، بٌن الرجل  لكً نجول طرداً مع لّب الموضوع نم

والمرأة والطفل والراشد وأصحاب القرارات والمواقع الهرمٌة العلٌا والعوام. 

ها للثمن االجتماعً والنفسً ففً حالة المرأة فؤنها تكون أكثر خسارة فً دفع

ألنها هدؾ الرجل المبرمج بٌولوجٌاً واجتماعٌاً الستؽبللها والسٌطرة علٌها، 

والحالة ذاتها مع الطفل، الذي ٌكون هدفاً للتحرش الجنسً من الكبار، بٌد أن 

الصورة تختلؾ عند أصحاب القرارات والمواقع المسإولة حٌث تكون العٌون 

معات الدٌمقراطٌة( والوسابل اإلعبلمٌة متسلطة على راصدة لهم )فً المجت

 قراراتهم ومسإولٌتهم من أجل خدمة المجتمع.

ومن نافلة القول إن للفضٌحة ثبلثة أركان هً الجانً والضحٌة والسلطة 

الرابعة ومنظمات المجتمع المدنً. ٌكون أحٌاناً الجانً هو الضحٌة )الجانً 

ٌاناً أخرى ٌكون المجتمع هو الجانً والضحٌة ٌكونان شخصاً واحداً( وأح

والفرد ضحٌته، وفً أطوار أخرى تكون الحكومة هً الجانً والمواطن 

 ضحٌتها.

هذا  علىأما متى ٌسقط الفرد فً مهاوي الفضٌحة وٌتستر علٌها؟ فاإلجابة 

 السإال ٌكون كما ٌؤتً: 

صد ال ٌسقط الفرد فً المهاوي بدافع مزاجً أو رغائبً أو عشوائً، بل بق

 متعمد وهادف وهً ما ٌأتً: 

 عندما ال تمثل معاٌٌر المجتمع وقواعده وقٌمه روح العصر. – 1

 عندما تكون المعاٌٌر والقٌم والقواعد صارمة وجافة فً ضبطها للناس. – 2

 عندما تكون الضوابط قد وضعتها الفبة الحاكمة أو الحاكم الطاؼً. – 3

ٌّة ا – 4  لقوم( فاسدة.عندما تكون صفوة المجتمع )عل
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 عندما ٌكون مستوى العٌش أعلى من مستوى الدخل الفردي. – 5

 عندما ٌنتشر الفساد بٌن قادة التنظٌمات الرسمٌة. – 6

 عندما ٌستؽل المسإول صبلحٌات موقعه القٌادي. – 7

 عندما ٌكون األب فاشبلً فً تربٌة أبنابه أو مهمبلً لهم. – 8

بٌة أبنابها وتترك ذلك لمدبرة المنزل عندما تكون األم منشؽلة عن تر – 9

 )الشؽالة(.

 عندما ٌحتك المجتمع مع مجتمعات أخرى أكثر رفاهٌة وتقدماً منه. – 10

عندما ٌحصل انفبلت أمنً مثلما حصل فً المجتمع العراقً بعد ؼزو  – 11

 .2003أمرٌكا للعراق فً العام 

مع وتحل عندما تضعؾ الضوابط العرفٌة فً ضبط أفراد المجت – 12

 البلمعٌارٌة محل المعٌارٌة.

 عندما ٌضعؾ الوازع الدٌنً عند الفرد. – 13

 عندما تنتشر البطالة فً المجتمع. – 14

 عندما ٌنتشر الفقر وتتسع الفجوة بٌن الفقراء واالؼنٌاء. – 15

 عندما تطؽى المادٌات على المعنوٌات فً تفكٌر الناس وسبل تفاعلهم. – 16

 األمٌة بٌن الناشبة. عندما تنتشر – 17

 عندما تقل الوسابل الترفٌهٌة البرٌبة. – 18

عندما ترتفع نسبة العنوسة بٌن الفتٌات وٌتؤخر سن الزواج بٌن الشباب  – 19

 بسبب ارتفاع تكالٌؾ الزواج.

 عندما تتفكك األسرة. – 20

 عندما ٌحصل التفكك الفردي )التوحد واالنتحار والفردانٌة(. – 21
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لحاالت االحتمالٌة تمهد الطرٌق للفرد لبلنحراؾ عن المعاٌٌر جمٌع هذه ا

والقٌم االجتماعٌة، وبالذات عند شاؼلً المواقع الهرمٌة العلٌا أكثر من شاؼلً 

المواقع الدنٌا، وذلك احتماًء بصبلحٌات الموقع العالً وتوقٌت السقوط ونوع 

قربها من القمة القضٌة، التً استهدفها المسإول ووزن مإسسته فً المجتمع و

 الهرمٌة. 

 

  Muckraking sociology حقن عمي ادتىاع الفضائح –/ ج 1

أول من دعا إلى هذا الحقل المعرفً عالم االجتماع األمرٌكً ولٌام سون 

William son  "فً كتابه الموسوم "ألمعٌة البحثThe research craft 

لسلبٌات والوجه عندما أوضح مٌل بعض الباحثٌن االجتماعٌٌن إلى فضح ا

القبٌح عن مظاهر الحٌاة، وبالذات ما هو مستور من انحرافات أخبلقٌة 

واجتماعٌة واقتصادٌة وإدارٌة عند بعض الفبات المنتفعة من هذا االنحراؾ 

المستور أو المضلل أو المؽشوش فً شراء سلع أو انتاج بضابع أو تزٌٌؾ 

احثٌن االجتماعٌٌن المتعة فً انتخابات بلدٌة أو نٌابٌة، ووجد عند هإالء الب

إثارة النقد والنقاد عند تناول المواضٌع، التً توجه سهام نقدهم إلٌها أو اهتٌاج 

مشاعرهم وأفكارهم لكسب الشهرة والتحدي. لذلك سمى بعض علماء االجتماع 

 Muckrakingومن بٌنهم ولٌام سون هذا الحقل بـ)علم اجتماع الفضابح 

sociologyمن علم االجتماع المتطرؾ وعلم االجتماع  (، الذي ٌقترب

الماركسً بحٌث ٌذهب إلى إزالة األؼطٌة البراقة والناعمة عن الواقع المزري 

أو القبٌح والمؽشوش السابد بٌن أفراد طبقة معٌنة من الناس. مثال على ذلك 

كتابه عن الصفوة فً المجتمع األمرٌكً  1956راٌت مٌلز، كتب فً العام 

جال األعمال والساسة والفكر، الذٌن ٌتحكمون بمصابر األمرٌكان انتقد فٌه ر

وكشؾ فٌه عن أسالٌبهم االبتزازٌة واالستحواذٌة، التً ٌمارسونها من خبلل 

 .William son and others]مواقعهم العلٌا فً زٌادة ثرواتهم ونفوذهم وسلطانهم. 

1977. p.p. 32 -34 ] 
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لوك خارق ألحد معاٌٌر الضبط إذن، ٌمكن تعرٌؾ "الفضٌحة" بؤنها س

ومتجنى علٌها وؼالباً ما ٌحدث، بنحو مستتر  –العرفٌة والرسمٌة  –االجتماعً 

أو مبطن أو خاؾ خوفاً من الرقٌب االجتماعً )لسان وعٌون الناس(، لٌعلن 

خروجه عن المؤلوؾ أو المعتاد سلوكٌاً وقٌمٌاً ومعٌارٌاً أو ٌتناقض عكسٌاً مع 

الهرمً العالً، الذي ٌشؽله صاحب ذلك السلوك الخارق. إنه مستلزمات الموقع 

سلوك ؼالباً ما ٌمارسه أصحاب المواقع العلٌا أو اثرٌاء الناس أو نجوم األنشطة 

الفنٌة والرٌاضٌة فً تعاملهم مع المال والجنس والشهرة والنجومٌة، وهذا ما 

ز( ٌرتفع كلما ٌجعلنا نقول إن الفضٌحة أشبه بالزببق فً البارومتر )المروا

ارتفعت درجة حرارة الجو )أي ٌرتفع الزببق فً المرواز تباعاً والعكس 

صحٌح( ال جناح من القول، هنا، إن درجة حرارة الجو تعنً قوة الضوابط 

االجتماعٌة العرفٌة والرسمٌة أو ضعفها فإذا كانت هشة أو مابعة فإن أصحاب 

حون إلى اختراقها، فٌحصل التزاوج المواقع العلٌا وأثرٌاء المجتمع والنجوم ٌجن

ٌّد الموقعً، وقتبٍذ، بٌن الوهن ال ٌّد للوهن ضبطً والتس ٌحصل استؽبلل التس

بنحو مستتر. لكن عندما ٌتعرى أو ٌنكشؾ هذا الزواج ؼٌر الشرعً على 

المؤل، ساعتبذ، تؤخذ الفضٌحة مساراً طردٌاً. أي كلما كان المخترق ذا مكانة 

أو فنٌة أو رٌاضٌة أو اجتماعٌة أو ثقافٌة عالٌة ومرموقة سٌاسٌة أو اقتصادٌة 

توسعت دابرة انتشار الفضٌحة. ومن نافلة القول إن الفضٌحة تخضع للمتؽٌرات 

 اآلتٌة: 

 المكانة االجتماعٌة العالٌة ودورها فً المجتمع )أي علٌة القوم(. – 1

 الثروة المالٌة الضخمة. – 2

 ثقافة المجتمع.  – 3

 الزمنٌة لوقوع الفضٌحة.المدة  – 4

 اهتمام الوسابل اإلعبلمٌة والتواصل االجتماعً بها. – 5
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حصول أزمات سٌاسٌة وكوارث طبٌعٌة. فمثبلً أمرٌكا البلتٌنٌة على  – 6

الرؼم من سٌادة الفقر فٌها وعدم العدالة عندها واستمرار الفساد والفضابح 

ن الثقة الكبٌرة فً فً حٌاتها الٌومٌة فإن قٌاس الرأي العام ٌكشؾ ع

الحكومة المدنٌة على الحكومة العسكرٌة إذ أن الفضابح السٌاسٌة والقضابٌة 

فً مجتمعات أمرٌكا البلتٌنٌة ال تإدي إلى زعزعة ثقة الناس فً الحكومة 

المدنٌة، بل تفضلها على الحكومة العسكرٌة، وهذا ٌشٌر إلى أن الفضابح ال 

[ Naim. 2013. P.99]الجتماعٌة كافة. تكون سٌبة بالمطلق على الشرابح ا

وهناك حالة أخرى تتمثل بالفضابح التً ارتكبها "سٌلفو بٌر لوسكونً" 

)ربٌس وزراء إٌطالٌا السابق( المتعددة ووصمته بؤنه فاسد طٌلة بقابه فً 

السلطة وحولته إلى هدًؾ للتحقٌقات القضابٌة فً العدٌد من الممارسات 

لم تإثر على إعادة انتخابه ألكثر من دورة، وهذا الفاسدة أبان حكمه لكنها 

ٌعنً أن المجتمعات تختلؾ فً نظرتها للفضٌحة وال تستخدمها كآلٌة 

  [Naim. 2013. p. 150]ضبطٌة رادعة. 

وفً حالة الكوارث الطبٌعٌة تحصل حاالت فساد تنجم عنها فضابح مالٌة 

مرٌكً، عندما تصدر من منظمات مدنٌة عالمٌة، مثل الصلٌب األحمر األ

فً جنوب شرق آسٌا وهرٌكان كاترٌنا  2004حصلت أزمة تسونامً فً العام 

، عندما استؽلت هذه 2005)إعصار كاترٌنا( فً الوالٌات المتحدة فً العام 

المنظمة اإلنسانٌة هذه االحداث فجمعت تبرعات خٌرٌة للمنكوبٌن وسرقت هذه 

 [Naim. 2013. P. 210] التبرعات وحرمت المتضررٌن والمنكوبٌن منها.

بعد أن استطردنا فً هذا الفصل المفاهٌم الربٌسة والجوهرٌة لهذا الحقل 

البكر وهً )الفضٌحة واإلشاعة والشهرة( نكون قد ثبتنا ركابزه، التً تناولت 

انحرافات افراد لهم صدى داٍو فً مناشطهم المهنٌة والفنٌة والرٌاضٌة 

مثال الساسة وقادة المجتمع ونجوم الفن وأبطال والسٌاسٌة والدٌنٌة ومروقاتهم، أ

الرٌاضة والقساوسة ولٌس عامة الناس والطبقة الفقٌرة والعاطلٌن عن العمل، 

بل والمسإولٌن وأصحاب الشؤن الذٌن تصرفوا، بنحو مخفً ومستتر، 

متراوحٌن بٌن قطبٌن متنافرٌن هما )الخوؾ( من سلطان المجتمع )الضوابط 
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ة والرسمٌة كلؽط الناس وعٌونهم ووصَمَتهم ونبذهم االجتماعٌة العرفٌ

والعقوبات الجزابٌة الحكومٌة والمهنٌة( وبٌن )نزواتهم وؼرابزهم( فً الجنس 

 والمال، التً تفوقت على مبادبهم المهنٌة واألخبلقٌة والدٌنٌة.

إذن، هو حقل معرفً ٌركز جلَّ اهتمامه على الخارجٌن والمارقٌن عن 

ٌة واألخبلقٌة والدٌنٌة، وبالذات عند أصحاب الشؤن. بتعبٌر مسإولٌاتهم األدب

آخر إنه حقل معرفً متحدي وناقد وجريء هدفه إزالة االؼطٌة، التً ٌستخدمها 

المسإولون فً تؽطٌة خروقاتهم للضوابط من أجل استحواذ حقوق األخرٌن 

فً  واؼتصابها باسم المسإولٌة أو النجومٌة أو البطولة أو الدٌن، وادعاإهم

الوقت نفسه بؤنهم حماة المجتمع والمدافعٌن عن حقوقه أو تزٌٌؾ المسإولٌة 

االنتخابٌة أو ؼش صناعتهم وتجارتهم. أي حقل ٌوقد وعً الناس لما ٌدور 

حولهم فً أروقة المإسسات الحكومٌة والتنظٌمات الرسمٌة والصناعٌة 

ن من انحرافهم والتجارٌة ودور العبادة ودهالٌزها. بمعنى محاسبة المنتفعٌ

المتستر علٌه باسم الصبلحٌات والمسإولٌات والثقة الشعبٌة. أي حقل معادي 

للتضلٌل والؽش والتزٌٌؾ والفساد واالؼتصاب واستؽبلل السلطة والشهرة 

 والمنصب والمال.

هذا التقصً، الذي أجراه الباحثون االجتماعٌون لٌس بدافع الشهرة 

ل من زاوٌة مسإولٌة الباحث العلمً والتشهٌر، وال من باب الفضابح، ب

الموضوعً، الذي ٌدرس المشكبلت والمعضبلت والظواهر االجتماعٌة من 

دون استثناء أو مفاضلة وعدم التركٌز على الفقراء والعاطلٌن والمجرمٌن 

والمشردٌن واألرامل والمطلقٌن والمطلقات، أي العناصر االجتماعٌة الفقٌرة 

ل التدرج االجتماعً، وال ٌكتفً فً الوقت نفسه والضعٌفة القابعٌن فً أسف

بدراسة النخبة والقٌادة وإبراز محاسنها وموطن قوتها والدفاع عنها لكٌبل ٌكون 

مثقؾ السلطة، بل ٌدرس حتى مثالبهم المهنٌة وانحرافاتهم السلوكٌة وتزٌٌفهم 

ة لحقابق وهروبهم من المسإولٌة أو استؽبلل مناصبهم العلٌا لصالحهم وخدمل

أؼراضهم الشخصٌة وسرقة المال العام لتكدٌس المال الخاص على حساب 

الفقراء والمعدمٌن ودافعً الضرابب. ذلك كله من أجل إصبلح المجتمع عندما 
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ٌصاب بعاهات اجتماعٌة وتقرحات ثقافٌة ومحاسبة المقصرٌن بؤعمالهم لكً 

ن المنتج، تسود العدالة االجتماعٌة وحماٌة المواطن العادي )المستهلك م

والمرٌض من الطبٌب، والعامل من صاحب العمل، والناخب من النابب، 

والضعٌؾ من القوي، والمرأة من الرجل، والمتدٌن من رجال الدٌن، والطفل 

من العنؾ األسري، والمتلقً من المرسل( لكً ٌستمر أفراد المجتمع فً 

ؽٌٌر والحداثة عٌشهم السوي والسلٌم والمنظم وٌتجاوز معوقات التطور والت

 لٌدفع المجتمع نحو استشراؾ المستقبل والعٌش مع روح العصر ال فً ؼٌابه. 

باختصار هو حقل معرفً بكر فً طرقه وطرحه ومستجٌب لمتطلبات 

التطور والتؽٌٌر ومصلح للفساد ومعزز لسلطان الضوابط االجتماعٌة، عندبٍذ، 

لناس وتؤوٌلها وتنظٌرها ٌتطلب تدخل الباحث االجتماعً فً تحلٌل ردود فعل ا

عندما ٌسمعون أو ٌعرفون مثل هذه الفضابح وكٌؾ تعمل على توحٌد احكامهم 

القٌمٌة وتقاربها فً تنبٌه الناس حول حكم المجتمع على الخارجٌن والمارقٌن 

ٌّة على الِحكم االجتماعٌة فً المبادئ  عن ضوابطه، وتقدٌم صور اجتماعٌة ح

اهة واالستقامة السلوكٌة واحترام األمانة والمسإولٌة األخبلقٌة فً الثقافة والنز

وعدم التفرٌط واإلفراط بها لتكون دروساً نابضة لؤلجٌال البلحقة وقد تتحول 

إلى مسلسبلت تلفازٌة أو أفبلم سٌنمابٌة توثٌقٌة أو دراماتٌكٌة حول مصٌر 

 هإالء المفضوحٌن لتطعٌم الذاكرة اإلنسانٌة بهذه الدروس والعبر. 
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 الفصن الجاٌي

 ِن ُتّظْكن الفضيخة وظكمة ادتىاعية؟

 

 استهالل  

 فضائح النت –/ أ 2

 فضائح نجمات االنستغرام –1 

 فضٌحة عاهرات النت  – 2 

 فضٌحة الرابط اآللً  – 3 

 فضائح تبلورها المصلحة الشخصٌة  –/ ب 2

نة – 1   فضٌحة زواج السُّ

 لنخاسةفضٌحة سوق ا – 2 

 فضٌحة الدروس الخصوصٌة – 3 
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 استّاله

لئلجابة عن هذا السإال، بنحو شاٍؾ، ندلؾ إلى مدار صفات المشكلة 

االجتماعٌة من حٌث كونها مسببة ومعرقلة ومصدعة ومشوهة لمعاٌٌر المجتمع 

من حٌث كونه وأعرافه وتقالٌده وقٌمه، نعكؾ على محٌط الضبط االجتماعً 

منطوٌاً على قواعد وقوانٌن وأعراؾ وتقالٌد توجه سلوك األفراد والخروج 

عنها ٌبلور مشكلة اجتماعٌة. بمعنى أن الضوابط مرتبطة بالمشكبلت 

 االجتماعٌة.

والفضٌحة تعنً كشؾ ما هو متستر علٌه لكونه متعارضاً ومتجافٌاً ومتنافراً 

ر على جرمه أو جنوحه أو انحرافه من مع الضوابط االجتماعٌة وٌكون المتست

محتلً مناصب سٌادٌة وقٌادٌة وإدارٌة ودٌنٌة عالٌة المقام والشاؼلٌن لها، 

وطالما هناك تستر فإن ذلك ٌعنً وجود خوؾ من العقاب العرفً أو القانونً، 

الذي ٌعقبه كشؾ حدوث خلل أو عطل أو اعتبلل فً إدارة وقٌادة النسق، الذي، 

لهرم العالً ونفوذه وسلطته. إال أنه ال ٌسلم من رصد القنوات بدوره، ٌعٌق ا

الراصدة للقابمٌن على قمم األنساق البنابٌة، أمثال السلطة الرابعة والمحامٌن 

والشرطة واألجهزة اإلعبلمٌة ومنظمات المجتمع المدنً الُحّرة والمستقلة 

القانونٌة، التً القادرة على التوؼل فً خبلٌا هذه األنساق لمعرفة الخروقات 

ٌرتكبها  شاؼلوها. وعند تسلٌط ضٌابهم علٌها وإشهارها إعبلمٌاً تضحى 

الفضٌحة، عندبٍذ، ال تعنً التشهٌر بالمفسد فقط، بل تعنً، أٌضاً، وجود فساد 

 تمارسه شبكة مرتبطة بالمفسد، وهذه بداٌة تحدٌد المشكلة االجتماعٌة.

جتماعٌة من زاوٌة علم االجتماع ولكً ندخل إلى تفاصٌل تحدٌد المشكلة اال

أطرح تفاصٌل تحدٌدها وتثبٌت محكاتها. إذ عادًة ما ٌذهب علماء االجتماع إلى 

دراسة القضاٌا، التً تسبب ضرراً أو إٌذاًء لجماعة معٌنة أو طبقة خاصة أو 

مجتمع محلً مصدعاً بذلك ضوابطه االجتماعٌة. بتعبٌر أدق، تعد الفضٌحة 

خبلل معرفة مسبباتها وتبعٌاتها المنعكسة على الناس وكلما مشكلة اجتماعٌة من 

تزاٌد وتفاقم عدد المتضررٌن والمـتؤذٌن من الفعل المهدد لهم ٌمكن القول عنها 
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إنها تمثل مشكلة اجتماعٌة. أما مسبباتها فتكون من الخارجٌن عن القواعد 

سواء كانت  القانونٌة والمعاٌٌر العرفٌة بؽض النظر عن مواقعهم االجتماعٌة

العرقً ٌإثر على السكان بكاملهم  –عالٌة أم واطبة فمثبلً التمٌٌز العنصري 

فهو ٌمثل مشكلة، وكذلك تلوث البٌبة الذي ٌإذي صحة الكثٌر من أفراد المجتمع 

وحٌاتهم. وقد تتضرر جماعة محددة من فضٌحة خاصة، مثل األسرة، فتحصل 

، أو المدرسة التً ٌكون مستوى لها مشكلة بسبب إدمان ربها على المخدرات

تعلٌمها هابطاً بسبب نوعٌة المدرسٌن فٌها وقد ترجع المشكلة إلى التناقض بٌن 

السٌاسً وتطبٌق النظام السٌاسً الواقعً. مثل االدعاء  –االدعاء العقابدي 

بالممارسات الدٌمقراطٌة وانعدامها على صعٌد الواقع فً النظام السٌاسً. 

[[Kendall. 2012. P. 3  وللفضٌحة آثار اجتماعٌة سلبٌة مإذٌة وضارة للجماعة

أو للنسق، الذي أفعلها الفعل المتستر علٌه بسبب الفساد السٌاسً أو اإلداري أو 

المالً المنطوي على استؽبلل السلطة أو االحتماء بصبلحٌتها ونفوذها، بمعنى 

ة( تمثل مشكلة أن مسبب الفضٌحة وآثارها تكون اجتماعٌة، وبذا فهً )الفضٌح

اجتماعٌة صرفة تضم الجرٌمة والفساد واإلدمان على المخدرات والتحرش 

الجنسً والمروق على الضوابط االجتماعٌة. وهذا ما ٌجعلنً أقول إن مساحة 

حقلها أوسع من مساحة حقل علم اإلجرام إذ ٌشمل المرأة والتلمٌذ والعامل 

 كري. والطبٌب والمهندس والسٌاسً واالقتصادي والعس

ثالثة عشر خاصٌة لتحدٌد  John Nord skogوضع جون نورد سكوج 

 مفهوم المشكلة االجتماعٌة وهً ما ٌأتً: 

إنها تظهر فً المجتمعات اإلنسانٌة كافة سواء كانت كبٌرة الحجم أم  – 1

صؽٌرة، معقدة البناء أم بسٌطة، متخلفة أم متحضرة، تقلٌدٌة أم متمدنة. 

جتمعات اإلنسانٌة كافة بؽض النظر عن درجة والفضٌحة أٌضاً فً الم

 تطورها.

تختلؾ فً سعة حدودها وتكرار وقوعها ودرجة توزٌعها وكثافة  – 2

االضطراب الفكري والعاطفً المصاحب لها. والفضحة أٌضاً لٌست واحدة 
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فً حدودها وتكرارها، فالفضابح الرٌاضٌة والسٌاسٌة والجنسٌة أٌضاً تختلؾ 

 ى فً درجتها وكثافتها.بٌن الفٌنة واألخر

تتشكل تدرٌجٌاً على مراحل مترابطة لذا ال تظهر فجؤة أو بنحو عفوي  – 3

والفضٌحة لها الصفة نفسها إذ هً ال تفاجا الجمهور، بل لها حٌثٌاتها 

 وخلفٌاتها التارٌخٌة الفاسدة.

وبناًء على ذلك فإنها متطورة اجتماعٌاً. والفضٌحة كذلك إذ تطورت من  – 4

ارها عن طرٌق اللؽط وكبلم الناس إلى الصحؾ والمجبلت وصوالً إلى انتش

 الفٌس بوك )التواصل االجتماعً(.

تظهر فً منشؤ ٌعكس االضطراب االجتماعً والشخصً، أي تبرز نتٌجة  – 5

تمزق النسٌج العبلبقً االجتماعً. الحالة ذاتها مع الفضابح إذ تبرز بنحو 

 متفاقم فً مثل هذه االضطرابات.

وهذا ٌعنً أنها ملتصقة بالفساد والتفسخ االجتماعً داخل المجتمع.  – 6

 والفضابح هكذا ال تعٌش إال فً هذه األوببة الفاسدة.

ُتفّسر على أنها أحد أوجه التؽٌٌر االجتماعً. والفضٌحة تكون مسببة  – 7

 وناتجة عن التؽٌٌر االجتماعً.

مع وهذا ما نجده عند الفضابح ٌساعد التطور التقنً على خلقها داخل المجت – 8

اٌضاً إذ كثرت مع ابتكار السٌارة والتلفون والسٌنما واالنترنت والتواصل 

االجتماعً وسواها، ولتوضٌح هذه الخاصٌة نطرح فضابح االنستجرام 

 وفضابح عاهرات االنترنت وفضابح استخدام الربط اآللً.

كالفقر واالتكالٌة تعكس صرامة الضؽوط االجتماعٌة فً بعض األحٌان  – 9

والضؽوط السكانٌة )زٌادة الوالدات والوفٌات( والنزاعات العرقٌة والبطالة 

وارتفاع معدل الجرابم واالنحرافات السلوكٌة والحرب والبطالة جمٌعها 

 تتفشى فً ظل الصراعات.
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تظهر بسبب التؽٌرات الحاصلة فً أسلوب العٌش ومستواه أو أنواع  – 10

عٌة لؤلسرة والتعلٌم والدٌن واالقتصاد والسٌاسة الممارسات االجتما

والعبلقات الدولٌة وسواها من المتؽٌرات المإثرة والفضٌحة تنشؤ أٌضاً فً 

 ظل هذه األسباب.

ال ٌمكن شرحها وتشخٌص حدوثها من خبلل سبب واحد، بل من أسباب  – 11

 مترابطة عدة وهذا ما ٌحدث مع الفضٌحة أٌضاً.

 االجتماعٌة فً أؼلب األحٌان والفضٌحة مثلها.مرتبطة بالقٌم  – 12

اآلداب العامة واألخبلق االجتماعٌة ٌمثبلن نواتها وهذا ما هو قابم فً  – 13

 [Nordskog, 1956. P.p. 4 – 5]لب الفضٌحة. 

ففً ظل التطورات التقنٌة السابدة فً عصر النت برزت فضابح جدٌدة على 

بة مشكلة اجتماعٌة مصدرها هذه سطح المجتمع لم تكن معروفة قبلها مسب

 التطورات وهً ما ٌؤتً:  

 

  فضائح الٍت –/ أ  2

 منها: 

هو تطبٌق مجانً لتبادل ، Instagramفضٌحة نجمات االنستغرام  – 1 

الصور وشبكة اجتماعٌة أٌضاً، وٌتٌح هذا التطبٌق للمستخدمٌن التقاط الصور 

هذه الفضٌحة على شهرة بوساطة كامٌرات الهاتؾ المحمول عادًة. وتنطوي 

ؼٌر مدفوعة األجر ٌحققها نجوم الفن فً مواقع التواصل االجتماعً، التً 

أدمن علٌها الشباب، مإخراً، بخبلؾ تواصلهم مع جماهٌرهم العرٌضة لٌهتم 

دنها  قطاع كبٌر من نجمات الفن باستعراض مفاتنهنَّ ومواقع اإلثارة التً ٌعدَّ

 ، بٌنما بعضهم ٌستخدمها لتقدٌم نفسه وإثارة الجدل جزءاً ال ٌتجزأ من شهرتهنَّ

 حوله.
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أمام طوفان "الفٌس بوك" و"توٌتر" اللذٌن تعلق فٌهما نجمات الفن على 

األحداث أو ٌقدمنَّ أخبارهنَّ الفنٌة طؽى على السطح حساباتهنَّ فً موقع 

االنستؽرام، الذي ٌتحول، بٌن الحٌن والحٌن، إلى ستودٌو شامل وكتالوج 

. "االنستؽرام" تحول إلى  مصور ٌسجل تحركاتهنَّ من تصوٌرهنَّ واخراجهنَّ

إدارة الستعراض المفاتن، وتالٌاً أصبح أقصر الطرق الموصلة إلى الشهرة 

السرٌعة. عدد من هإالء الفنانات ظهرنَّ بـ)نٌولوك( مختلؾ مما أثار ضجة 

تقطّنها كبٌرة على صفحاتهنَّ الشخصٌة، لٌس فقط لجرأة الصورة التً ال

، بل ألنهنَّ لم ٌحققنَّ هذه النسبة من المشاهدة فً األدوار التً جسدّنها  ألنفسهنَّ

على الشاشة فٌؽٌرن لون الشعر إلى اللَّون األشقر مع ظهورهنَّ بؤفضل 

صٌحات الموضة أو ارتداء مبلبس النوم، وأخرى بالبكٌنً والفساتٌن القصٌرة 

( بتارٌخ 4554وز الٌوسؾ. عدد )واألزٌاء، التً تكشؾ الظهر. ]مجلة ر

[. هذه الفضٌحة دافعها الشهرة الزابفة والشعور بالنقص من 26/9/2015

 خبلل استخدام مفاتن الجسد للحصول على الشهرة السرٌعة. 

بعد ذلك تتحول إلى فضٌحة من نوع آخر كشفتها التطورات التقنٌة مثلما 

 أفرزه االنستؽرام.

 فضٌحة عاهرات األنترنت  – 2

كارثة قد تكون األولى من نوعها بمصر، وأصبحت ناقوس خطر ٌهدد سمعة 

الكثٌر من أبناء مصر وبعض البلدان العربٌة، فضحاٌا تلك الواقعة اختلفت 

أعمارهم لتجمع بٌن شباب الجٌل الجدٌد وآبابهم فً "فضٌحة" تهوي بمستقبلهم 

ة عبر مواقع ومستقبل أسرهم، بعد لجوبهم إلى "استخدامات مشبوهة" للدردش

 التواصل االجتماعً.

تبدأ القصة بعد ورود معلومات إلى محرر "الٌوم السابع" من محاسب فً 

أحد البنوك الخاصة، عن إرسال مواطنٌن من مختلؾ األعمار والطبقات 

االجتماعٌة، فً الفرع، الذي ٌعمل فٌه، حزمة من النقود وهم فً حالة "شبه 

 دول العربٌة.هٌستٌرٌة" إلى أشخاص فً إحدى ال



 

  55 

 

ٌقول محاسب البنك، الذي رفض ذكر اسمه، بسبب طبٌعة عمله: "منذ نحو 

أشخاص ٌومٌا إلى البنك، الذي  10إلى  8شهر الحظت قدوم ما ٌقرب من 

ألفاً من  25آالؾ جنٌه والـ  10أعمل فٌه لتحوٌل أموال تراوحت ما بٌن الـ 

البلدان العربٌة، لكننً  الشخص الواحد إلى الطرؾ اآلخر، الذي ٌقٌم فً إحدى

لم أكن أهتم على الرؼم من تزاٌد األعداد ٌوماً بعد ٌوم، ألن الوكالة المرسل 

علٌها التعامل معها بمصر ال ٌتم إال من خبلل بنكٌن فقط على مستوى 

 الجمهورٌة، والذي أعمل أنا فً أحدهما".

ت صحبى واستكمل محاسب البنك حدٌثه: "اكتشفت أن فٌه كارثة بعد ما لقٌ

ألؾ جنٌه وهو شبه منهار"،  15هو الزبون الجدٌد اللً جاي ٌبعت من عندي 

له بتبعت الفلوس لمٌن قالً ابعت بس وهتفهم بعدٌن،  مضٌفاً: "لما قلت

 واكتشفت عقب ذلك أن األمر كارثٌاً".

وقال: صدٌقً روى لً كارثة اجتمعت فٌها شهوة الرجل مع ذكاء النصاب، 

 ة من حٌاة مستقرة إلى مستقبل مهدد بالتشوٌه.كً تتحول حٌاة الضحٌ

وٌروي المحاسب، على لسان صدٌقه، قاببلً: "كنت أجلس على صفحتً 

الخاصة فٌس بوك، وفوجبت بإضافة من بنت ٌظهر علٌها عبلمات الجمال، 

بدأت الحدٌث قابلة شكراً على قبولك لصداقتً، وكان الرد منى شكراً لِك، 

ؾ، وبالفعل سرعان ما استجبت إلى طلبها، ثم دار وبدأت تطلب منى أن نتعار

حدٌث مطول بٌننا تبادلنا خبلله أسبلة التعارؾ المختلفة، بعدها قالت لى ممكن 

نتكلم "سكاٌب" أحسن علشان نشوؾ بعض، وكنت وقتها من أسعد األشخاص، 

ألن الشك كان ٌراودنى أنها من الممكن أن تكون أحد أصدقابً، وقلت إن 

 ربً سٌإكد لً شخصٌتها".الحدٌث الم

وٌستكمل حدٌثه: "كلمتها وأنا واثق كدا أنها بنت خبلص، وبعد أن تبادلنا 

الكلمات الجمٌلة والجذابة فوجبت بسإالها لً: هل تحب الجنس؟ فصمت قلٌبل ثم 

قلت طبعا "هو فً حد مبٌحبش الجنس؟"، وأضاؾ: "مكنتش عارؾ أنا بعمل 

ها خبلنً ضعفت، وبالفعل بدأت أمارس إٌه، لكن كتر كبلمً معاها، وجمال
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معاها الجنس من خبلل الكامٌرا، وبدأت هى األولى فى خلع مبلبسها ثم طلبت 

منى أن أبادلها األفعال نفسها، واستجبت إلى طلبها وأنا ال أدرى ما أفعله، كً 

أفاجؤ بعد ثوان بانقطاع الصورة، ثم أرسلت بعدها بدقابق فٌدٌو لً وأنا فً 

بعد أن سجلت كل ما دار بٌننا، لتتحول حٌاتً فً ثوان إلى جحٌم،  أبشع مظهر

 فقد أصبح لً فٌدٌو جنسً لن أتمكن من حذفه مهما حدث".

واستكمل قاببلً: "قولتلها إنتً مٌن ولٌه عملتى كدا؟ فردت أنت تنزل بكره 

دوالر، ولو مبعتش هنزل الفٌدٌو لكل  1800تبعتلى على "وكالة...." 

فت أنها أخدت معظم الحسابات اللى كانت عندى علشان لو أصحابك، واكتش

قفلت صفحتً تبعت لهم الفٌدٌو، وطبعا دا عرفته بعد مابعتتلى برنت اسكرٌن 

 لٌهم وقالتلً متحاولش تقفل األكونت وإبعت الفلوس أحسن".

سنة ولما عرفته إنى فاهم قالى أنا مش عاٌز  45وتابع: "جالً واحد عنده 

ألن أوالدى أولى بٌها، بس مش عارؾ أعمل إٌه، أنا بفكر أبعتلها الفلوس 

 أنتحر، خبلص مبقتش عارؾ أفكر، وخاٌؾ من الفضٌحة قدام والدى وأهلى".

وأوضح محاسب البنك، الذي رفض ذكر اسمه، أن المبالػ المرسلة من 

ألؾ جنٌه ٌومٌاً فى الفرع الذي ٌعمل فٌه،  150هإالء األشخاص قرابة الـ

كدت من زمٌلً فً الفرع الربٌسً إن الموضوع منتشر بنحو ؼٌر مضٌفاً: "اتؤ

طبٌعً، وهو األمر الذي جعل العدٌد ممن تعرضوا لتلك الواقعة تحت رحمة 

 تلك العصابة التً تسٌر بمبدأ ٌا تدفع ٌا تتفضح".

كما تمكن محرر "الٌوم السابع" من التوصل إلى عدد من األسماء الحقٌقٌة 

وهم: "الحواس. ح"، "محمد. د"، "الرحمانً. ر"، "هشام. ألفراد تلك العصابة، 

م"، "عزٌز. أ"، "منال. م"، "حمزة. د"، "محمد. أ"، "عبد العزٌز. ع"، "حلٌمة. 

ظ"، "عبد المنعم. ل"، "لمٌاء. ع"، "مارٌا. م"، "أٌوب. ر"، و"عبدالؽنى. ص". 

[www.youm7.com] 
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ق استخدام الرابط اآللً، فضبلً عما تقدم نطرح فضٌحة تم اكتشافها عن طرٌ

الذي أسقط األقنعة عن حاالت نصب عدٌدة من األفراد على الحكومة السعودٌة 

 من أجل الحصول على رواتب الضمان االجتماعً وهً كما ٌؤتً: 

 فضٌحة الرابط اآللً – 3

تسببت عملٌة الربط اآللً بٌن الضمان االجتماعً والتؤمٌنات االجتماعٌة، 

قاط عدد كبٌر من المشمولٌن بالضمان االجتماعً تبٌن أنهم والتً أدت إلى اس

موظفون وموظفات فً القطاع الخاص، ودلت المعلومات األولٌة على إسقاط 

ألؾ مستفٌد من الضمان شكلت البنات منهم نسبة تزٌد على  65أكثر من 

% وقالت مصادر مطلعة لـ)عكاظ( إن عدداً من مكاتب الضمان االجتماعً 85

 حاماً ومراجعات من األسر التً أسقطت عنها المساعدات.شهدت ازد

وقالت المصادر إن الرابط اآللً كشؾ عن حاالت نصب عدٌدة حٌث تبٌن 

وجود موظفات بنوك وشركات ومإسسات كبٌرة وسٌدات أعمال لهنَّ سجبلت 

تجارٌة وبعضهنَّ برواتب عالٌة مسجبلت فً الضمان االجتماعً. وأوضحت 

م ٌكنَّ موظفات عند التقدٌم للمرة األولى حٌث كان الكشؾ ٌتم المصادر أنهنَّ ل

عن مدى وجود وظٌفة للمتقدم أو المتقدمة وعقب إدراجه أو إدراجها فً 

 الضمان ال تتم أي مراجعة لسجل التؤمٌنات االجتماعٌة.

وأفادت المصادر أن الرابط اآللً سٌسقط من فوره وآلٌاً أي موظؾ أو 

تماعً، مضٌفة أن عدد من تم إسقاطهم فً جدة، على موظفة من الضمان االج

سبٌل المثال، بلػ خمسة آالؾ حالة وٌقدر عدد المشمولٌن بالضمان االجتماعً 

ألؾ مستفٌد ومستفٌدة ٌحصلون على معونات شهرٌة  850فً المملكة بنحو 

طبقاً لظروؾ الحالة وعدد أفراد األسرة باإلضافة إلى معونات مالٌة سنوٌة 

 [www.akaz.com.saوسداد لفواتٌر الكهرباء. ]مقطوعة 

من خبلل هذه األمثلة الفضابحٌة نقول إن الفضٌحة تمثل مشكلة اجتماعٌة 

ٌعانً منها الناس، فضبلً عن ذلك، هناك حالة شاذة وؼرٌبة ؼٌر مؤلوفة 

على الرؼم من كونها تمثل مشكلة اجتماعٌة  –وجدناها فً الصعٌد المصري 
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نون المصري إال أنها تمارس فً بعض من قرى صعٌدٌة وفضٌحة خارقة للقا

وهذا تشابه آخر بٌنهما من حٌث كونهما ال  –وال تعدها مشكلة أو فضٌحة 

ٌخضعان لحكم المؤلوؾ فً المجتمع العام وال القانون الوضعً، بل لجماعة 

محلٌة خلقت عالمها الخاص بها ولمعاٌٌرها وأحكامها المحلٌة وبالذات عندما 

تموقعة بعٌداً عن انظار المجتمع العام والقانون الوضعً فبل تتماهى مع تكون م

الحكومً وهذا ما وجدناه عند  –السٌاق العام للمجتمع وال مع السٌاق الرسمً 

قرى شمال محافظة أسوان ومٌنة بلبٌس فً محافظة الشرقٌة بمصر، ففً 

نة" وفً مدٌنة بلبٌس وجدنا " سوق النخاسة" القرى وجدنا "فضٌحة زواج السُّ

 وهً كما ٌؤتً: 

 

 فضائح تبمورِا املصمخة الظدصية –/ ب  2

 فضٌحة زواج الُسّنة  – 1

مصر العربٌة قرى ؼٌر موجودة على خرٌطة الدولة  –فً محافظ أسوان 

مهمشة شؤن قرى كثٌرة ضمن قطاع كبٌر من الصعٌد، الزواج فٌها ال ٌحتاج 

ٌتم االشهار واالعبلن عن الزواج الى مؤذون، بل، فقط، إلى حضور الطرفٌن و

فً مكبرات الصوت فً مساجد القرٌة لٌصبح هناك زوجان ببل إثبات وٌكون 

األبناء ببل شهادة مٌبلد توثقهم. إال أن أهالً القرٌة اعترفوا، مإخراً، أن بعضهم 

قد تنبه إلى األزمة واتجه إلى توثٌق عقد الزواج، بعد زواجه بسبع سنوات، 

د األبناء، ولكن من أجل الحصول على المقررات التموٌنٌة فقط. لٌس إلثبات قٌ

"نجع ونس" قرٌة تابعة إلى مركز دراو ابتعدت عن الواقع كبعدها عن األنظار 

فوجودها فً أقصى شمال محافظة أسوان جعل أهلها ٌخلقون عالمهم، الذي 

 تحكمه أعرافهم الخاصة.

طرٌقاً للمحاكم وال ٌتزوجون  ال ٌلجؤ أهل نجع ونس إلى القانون وال ٌعرفون

من خارج القرٌة وال ٌعترفون بعقود الزواج الرسمٌة عندما ٌؤتً األبناء ومعهم 

المتاعب والمشكبلت مع الجهات الحكومٌة. القرٌة فٌها مدرسة واحدة آٌلة 
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للسقوط وٌعٌش األهالً على جانب الترعة التً ٌروون منها أراضٌهم فمعظمهم 

بٌة المواشً. عندما تدقق النظر بجوار أحد المنازل ٌعمل فً الزراعة وتر

المتهالكة تجد زوجٌن جلسا للتدفبة على االخشاب المشتعلة لمواجهة برودة 

الطقس. تقول الزوجة، التً ال ٌتجاوز عمرها العشرٌن عاماً: تزوجت منذ 

أربعة أعوام زواج ُسّنة باإلشهار عن طرٌق شٌخ البلدة، واألن، أنا حامل فً 

هر الخامس وزوجً من النجع نفسه وانا لم أكمل تعلٌمً وتركت المدرسة الش

عندما كنت فً الصؾ الرابع االبتدابً وال أستطٌع الخروج من النجع بسبب 

عدم حصولً على شهادة موثقة من المحكمة تفٌد أننً متزوجة. علماً أن توثٌق 

واج الُسنَّة مجاز جنٌه. ٌقول أبناء القرٌة إن ز 400العقد لدى المؤذون ٌكلؾ 

وكل القرى ال تعترؾ إال به لكن فً المدة األخٌرة بسبب بطاقات التموٌن وحق 

الحصول على المقررات التموٌنٌة سعى الناس إلى توثٌق العقود. ثرٌا إبراهٌم 

موظفة بالوحدة الصحٌة لقرٌة نجع ونس كشفت عن أن تعداد السكان فً نجع 

أسرة معظمها ؼٌر مقٌدة فً  1200ألؾ نسمة منهم  180ونس ٌصل إلى 

السجبلت الرسمٌة، موضحة أن هناك عدداً كبٌراً من األطفال ؼٌر مسجلٌن فً 

األزراق الرسمٌة للدولة. باإلضافة إلى أن المقٌدٌن تم تسجٌلهم بشهادات مٌبلد 

 من دون وثٌقة زواج للوالدٌن.

بلػ عدد كٌلومترات من قرٌة نجع ونس تقع )القفطٌة( وٌ 5وعلى مسافة 

عقداً رسمٌاً  185نسمة لم ٌتم توثٌق عقود زواج سوى  886آالؾ و 5سكانها 

 فقط بهدؾ الحصول على بطاقات تموٌنٌة.

إمام أحد مساجد القرٌة الشٌخ وجد عبد هللا أكد أن زواج السنَّة شرعً وال 

ٌوجد به أي عوار مستشهداً بإن الرسول صلى هللا علٌه وسلم تزوج من السٌدة 

( عاماً. أما المتحدث الرسمً باسم نقابة األبمة 11ة وهً فً سن الـ)عابش

ومستشار الشإون الدٌنٌة لوزٌر األوقاؾ فقال إنه لٌس هناك ما ٌسمى بزواج 

السنَّة وإن الزواج ال بد أن ٌتم وفقاً ألحكام القانون "قانون األحوال الشخصٌة" 

ٌة، التً نص الدستور على الذي هو مرتبط ارتباطاً وثٌقاً بالشرٌعة اإلسبلم

 [4/12/2015( بتارٌخ 4563]مجلة روز الٌوسؾ عدد )ضرورة األخذ بؤحكامها. 



 

  60 

 

نستنتج مما تقدم عدم حصول موضوع الفضٌحة، بنحو عفوي أو عشوابً أو 

اعتباطً، بل بقصد هادؾ ٌخدم شرٌحة اجتماعٌة معٌنة فً مكان محدد وزمان 

ه عملها بحجج عرفٌة ودٌنٌة داعمة مقرر تسوغ هذه الشرٌحة المستفٌدة من

تتقبلها عقلٌتها المحدودة وتمارس موضوعها بعبلنٌة وحرٌة طالما هً فً 

حدودها الجؽرافٌة، التً تعٌش علٌها وخبلل المرحلة الزمنٌة التً تمر منها، 

لكن عندما تخرج من عزلتها وترٌد أن تتصل بالعالم الخارجً، أي خارج 

مل مع شرابح اجتماعٌة ومجتمعات محلٌة أخرى خارج بقعتها الجؽرافٌة، وتتعا

منطقتها فإن حججها ال ُتقبل عند أولبك فتضطر أن تترك ما جبلت علٌه وهو ما 

ٌصبح فضٌحة عند احتكاكها مع اآلخر الؽرٌب علٌها، الذي ال ٌنتمً الى 

شرٌحتها االجتماعٌة لتتقبل ما هو مخالؾ ومعارض لما ُجبلت علٌه سابقاً، وهذا 

مصر الذٌن تذرعوا بزواج النبً محمد صلى هللا  –ا حصل فً شمال أسوان م

علٌه وسلم بعابشة وتفسٌر الُسنَّة باإلشهار العلنً فً المسجد. بتعبٌر آخر، ال 

ٌكون موضوع الفضٌحة معلوماً على أنه فضٌحة عند ممارسٌه ألنه ٌقبلونه 

خرٌن رسمٌاً وٌدعمونه لكنه ٌفضح وٌنكشؾ بعدما ٌحصل احتكاك مع األ

وعرفٌاً أو االنؽمار فً متطلبات الحٌاة األوسع، التً ترفض الحجج المحلٌة 

الضٌقة عندها ٌضحى الموضوع فضٌحة ألنه بات مخالفاً للقواعد العامة 

 والقانون الوضعً.

ٌتموقع موضوع الفضٌحة فً جعل العرؾ االجتماعً المحلً محل قانون 

لعقد الزواج وال وجود لشهود علٌه وما األحوال الشخصٌة وعدم وجود مؤذون 

 ٌترتب على هذا اإلحبلل عدم وجود إثباتات رسمٌة موثقة لشهادة مٌبلدهم.

أما آلٌة الفضح فكانت فً هذه الحالة دوابر التموٌن الحكومٌة، التً تجهز 

المواطن ببطاقة تموٌنٌة للحصول على المقررات التموٌنٌة والسلطة الرابعة 

 ة روز الٌوسؾ. المتمثلة فً مجل

 فضٌحة سوق النخاسة – 2

مصر مدٌنة للتجارة "المدنسة" لتزوٌج  –فً مدٌنة بلبٌس بمحافظة الشرقٌة 

عاماً للزواج المإقت أو  14عروس بكر لم ٌمسها بشر وال ٌزٌد عمرها على 
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بتعبٌر أصدق لـ)المتعة( لمدة شهر والسعر ثبلثٌن ألؾ جنٌه وال ٌشترط ولً 

مواصفات العمر والجنسٌة والحالة االجتماعٌة فكلها ؼٌر  أمرها فً الزواج

مهمة، والمطلوب،فقط، أن ٌسدد المعلوم )كاش( ومن ثم هنٌباً له بها ولٌفعل بها 

ما ٌشاء، وإذا أراد تمدٌد المدة فاألمر ٌخضع لتفاوض، وربما ٌحصل خصم 

أجرة إلى خاص. الزبابن هم الخلٌجٌون ٌؤتون إلى شبرا فً القاهرة ألخذ سٌارة 

بلبٌس وخبلل الطرٌق ٌعرضون مبالػ مادٌة مجزٌة على السابق نظٌر تعرٌفهم 

على زوجة مواصفاتها الحبلوة والبكارة وأهلها ؼٌر طماعٌن. وٌقول )السابق( 

"ال ٌمر ٌوم إال وٌستقبل الموقؾ )أي موقؾ السٌارات الذاهبة إلى بلبٌس( أكثر 

قرى المتناثرة حولها، وبالنسبة لً ال من زبون ممن ٌقصدون مدٌنة بلبٌس أو ال

أجد حرجاً فؤنا مجرد وسٌط، وبما أن األب موافق فلٌس فً األمر ما ٌحرجنً، 

 العٌب على األب اللً بٌبٌع بناته مش أنا".

وٌمضً قاببلً "اآلباء ٌفرحون بهكذا زٌجات، بل ٌقٌمون لها االحتفاالت، 

ٌض ذهباً، مضٌفاً أن بعض اآلباء فالفتاة فً القرى الفقٌرة كالدجاجة، التً تب

ٌتواصلون معً باستمرار وٌإكدون لً أن عمولتً ستكون مجزٌة فً حال 

جبت لهم بصٌد ثمٌن، ومإخراً أوصلت ثبلث فتٌات وآباهنَّ إلى شقة المهندسٌن 

بعد تزوٌجهنَّ لثبلثة اثرٌاء عرب. والؽرٌب أن عمر الكبرى لم ٌزد على سبع 

لثة عشر واألؼرب أن األب كان فً قمة السعادة". عشر عاماً والصؽرى الثا

وما أن وصلنا حتى صعد األب بمفرده إلى شقة ما ثم عاد أدراجه سرٌعاً وعلى 

وجهه ترتسم عبلمات الؽضب فؤخذ ٌسب وٌلعن قبل أن ٌطلب منً إعادته إلى 

بلبٌس، وفً الطرٌق روى لً أنه رفض الصفقة ألن األثرٌاء عرضوا ثبلثٌن 

لمدة شهر، وكان مما قاله ألؾ جنٌه فً الٌوم ظلم كبٌر، البنات أبكار ألؾ جنٌه 

ومعً أوراق طبٌة تثبت ذلك وهذا السعر مجحؾ جداً والحٌاة أصبحت ؼالٌة 

وأنه مستعد لتزوٌجهنَّ معاً فً حال أن المقابل خمسة وأربعٌن ألؾ جنٌه 

نَّ لسن فً جمال للواحدة مشٌراً إلى أنه ٌعلم أن هناك فتٌات سعرهنَّ أقل لكنه

بناته وحسنهّن، فؤجسامهنَّ ملفوفة وبٌاضهنَّ صاؾ وعٌونهنَّ خضراء وكل فولة 

ولها كٌال ولو عاٌز عنب ادفع لو مش قادر تدفع فالجمٌز بببلش على الشجر". 

وٌكشؾ عن أنه نقل مإخراً أربعة خلٌجٌٌن إلى المدٌنة وكانوا فوق الستٌن 
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رسوله كما ٌقول. وٌضٌؾ أن الزٌجات تتم فً وٌبؽون الزواج على ُسّنة هللا و

السفارات الخلٌجٌة وهناك مسنون خلٌجٌون ٌتزوجون من بلبٌس مرة كل شهر 

وهم ٌتواصلون مع سماسرة بعٌنهم ومنهم أمٌن شرطة مشهور فً المدٌنة، وفً 

المدٌنة ٌنتشر فً مواقؾ السٌارات سماسرة المتعة الحرام وإذا وجدوا زابراً 

ان ما ٌتكالبون علٌه هذا ٌسعى ألن ٌقنعه أن بضاعته أحلى وذلك خلٌجٌاً سرع

ٌقول له إن بحوزته صوراً ألجمل فتٌات بالمدٌنة وكلما كان "العمٌل" طاعناً فً 

السن كان الهجوم علٌه أشد والسعً إلبرام الصفقة معه أكثر ضراوة وإلحاقاً 

اصفات الجمال فالمهم بذلك أن المسنٌن ٌجزلون العطاء وال ٌدققون كثٌراً فً مو

أن تكون الفتاة بكراً وصؽٌرة فً السن. أبرز ما ترصده العٌن أثناء مبلحظة 

الشارع بالمدٌنة أن قطاعاً كبٌراً من األهالً ٌرتدون المبلبس الخلٌجٌة 

فالعباءات السود تنتشر، بنحو منفر، والجبللٌب البٌض تكاد تكون زٌاً موحداً 

 للرجال.

ن القرٌة كانت تبتاع أشٌاء من السوق ولها وجه طٌب كرٌمة محمود من سكا

تسرد جانباً مما تسمٌه )المهازل(، التً تحدث فً المدٌنة قابلًة: "البٌت الذي 

ٌضم فتاة جمٌلة بٌن جدرانه بٌت سعٌد وأهله ٌعلمون أن موعدهم مع الثراء 

 قرٌب فالسماسرة ٌعرضون علٌهم كل ٌوم صفقة وهم ٌترددون علٌهم باستمرار

 وهذا األمر شابع جداً إلى درجة أنه لم ٌعد ٌلفت انتباه أحد".

وتقول "هناك العشرات من السماسرة رجاالً ونساًء والمدٌنة تودع ٌومٌاً فتاة 

فً طرٌقها إلى ؼرفة نوم ثري عربً ٌتلذذ بها وٌؤكل لحماً لمدة نحو شهر ثم 

والمإسؾ أن أولٌاء ٌطلقها أو ٌرمٌها عظماً وال أحد ٌتصدى للظاهرة المقٌتة، 

أمور كثٌرٌن ال ٌجدون فً بٌع شرفهم ؼضاضة، بل األكثر من ذلك، أن أطباء 

دخلوا اللعبة فؤصبحوا ٌجرون جراحات ترقٌع أؼشٌة البكارة ألن الزبابن 

ٌرؼبون فً البكر وٌسددون مبالػ أكبر للحصول علٌهنَّ وٌتم األمر مرات عدة 

 ظمً ببل نخاع".حتى تتحول الفتاة إلى مسخ أو هٌكل ع

أما سماح جبلل فتقول: "السماسرة فً تلك الصفقات المدنسة معروفون اسماً 

وشكبلً ومنهم سٌدة تدعى )مدام أمٌمة( تجري المفاوضات مع راؼبً الزواج 

واآلباء وتبرم الصفقات مقابل خمسٌن ألؾ جنٌه تحصل هً على نحو عشرة 
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ة فٌما ٌحصد األب ثبلثٌن االؾ منها وٌخصص نحو عشرة آالؾ لتجهٌز الفتا

الفاً بحد أقصى، وقبل ان تبلػ العشرٌن تصبح سلعة بابرة ال ٌرؼب فٌها أحد 

سواء أهل المدٌنة أم المترددٌن علٌها وهكذا تتحول إلى استثمار مإقت أو 

مشروع استثماري آلباء ال توجد فً قلوبهم ذرة رحمة أو رجولة أو نخوة أو 

عاطفة األبوة. وتبلػ مدة الزواج فً الطبٌعً شهراً  إنسانٌة وبالطبع وال ذرة من

قاببلً للتمدٌد باتفاق الطرفٌن وال ٌمتد األمر أكثر من ثبلثة أشهر فالعرٌس فً 

 الؽالب ٌرؼب فً التجدٌد وٌسعى إلى تجرٌب أكثر من سلعة". 

وٌقول أبو حسٌن، الذي ٌعمل سابقاً: "إن أمٌن شرطة اسمه سٌد ٌعد أشهر 

متعة فً المدٌنة، فالرجل ٌبدأ عمله )الموازي( بعد نوبة العمل  سمسار زٌجات

الرسمً بزٌارات لبٌوت بعض أولٌاء األمور للبحث عن الفتٌات المناسبات وهو 

ناعم الحدٌث وٌعرؾ كٌؾ ٌقنع اآلباء بإبرام صفقات وله عبلقات واسعة 

ى تفرٌػ بخلٌجٌٌن ٌقٌمون فً مصر ممن ٌعقدون زٌجات بالفتٌات وال ٌمٌلون إل

شهواتهم مع بنات اللٌل أما خوفاً من األمراض المنقولة إلٌه جنسٌاً او بذرٌعة أن 

هذه الزٌجات حبلل". وٌضٌؾ "من المعروؾ أن نسبة ال بؤس بها من السكان 

فً المنطقة الشرقٌة بالسعودٌة ٌنتمون إلى المذهب الشٌعً وكذلك هناك نسبة 

رمون زواج المتعة وٌمثلون ؼالبٌة من ما فً الكوٌت واالمارات وهإالء ال ٌح

ٌتزوجون زٌجات مإقتة وهم ٌوثقون عقود الزواج فً سفارات بلدانهم، التً ال 

تتورع عن إبرام تلك العقود المخالفة للقانون المصري، الذي ٌحظر زواج 

 الفتٌات دون الثامنة عشر".

زواج  وٌقول عبد الحمٌد وهو محامً فً قرٌة السراٌا بمركز بلبٌس: "إن

الصؽٌرات فً القرى التابعة لمدٌنة بلبٌس من المسنٌن الخلٌجٌن كثٌراً ما ٌتم 

ٌُلزم بشرط السن  بمقتضى عقد عرفً بمعرفة مكتب محاماة كون العقد عرفٌاً ال 

وتحصل أسرة الفتاة على مبلػ أكبر كلما كانت الفتاة أصؽر سناً وألن األزواج 

ات إعادة ؼشاء البكارة أصبحت من ٌرؼبون فً الفتٌات األبكار فإن عملٌ

األمور الشابعة على نطاق واسع فً المدٌنة. وال تتجاوز معظم العرابس 

المطلوبة فً هذه السوق سن الخامسة عشرة وتتم إحالتهنَّ إلى التقاعد أو 

 ، ٌصبحّن،َ بتعبٌر آخر، خارج نطاق الخدمة حالما ٌبلؽنَّ العشرٌن وٌتحولنَّ
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و ما ٌسمٌنه )مهنة الخاطبة( فً هذه التجارة ذات بعدبٍذ، إلى السمسرة أ

األطراؾ المتشابكة". وٌضٌؾ "إن الزٌجات تثمر أطفاالً، والمإسؾ أن آباءهم 

ٌرفضون نسبهم إلٌهم وكثٌراً ما نرى فتٌات ٌحملنَّ على أذرعهنَّ رضعاً ال ذنب 

ن لهم إال أنهم جاءوا إلى الدنٌا القاسٌة نتٌجة صفقات كل اطرافها مدنسو

وؼارقون فً اآلثام" مشٌراً إلى فتٌات كثٌرات ٌسجلنَّ أبنابهنَّ بؤسماء آبابهنَّ 

مما ٌإدي إلى اختبلط األنساب. وٌقول "إن فتٌات تعرضنَّ ألسوأ حاالت 

التعذٌب الجسدي جراء زواجهنَّ من مسنٌن تجاوزوا الثمانٌن ممن ٌعانون 

لفتٌات دون الخامسة أمراض الضعؾ الجنسً أو لدٌهم رؼبات شاذة وتكون ا

عشر فً سن الطفولة ال ٌفقهنَّ شٌباً عن المعاشرة الزوجٌة وبعضهنَّ سافرنَّ 

إلى بلد الزوج وعملنَّ خادمات هناك واضطررن إلى العودة إلى مصر بوساطة 

السفارة لٌخضعنَّ إلى جلسات عبلج نفسً إلزالة ما علق بهنَّ من ألم نفسً 

 جراء تجاربهنَّ األلٌمة".

 10بورصة أسعار السماسرة فهً: ٌحصل السمسار على ما ٌتراوح بٌن  أما

 20ألؾ جنٌه مقابل الزٌجة الواحدة فً حٌن ٌحصل األب على ما بٌن  15إلى 

ألؾ. وٌبدأ تزوٌج الفتٌات أو األحرى حرقهنَّ فً محرقة )متعة  30إلى 

العشرٌن قبل الخلٌجٌٌن( ما إن ٌبلؽنَّ وٌستمر االتجار بلحمهنَّ الطري حتى سن 

أن ٌرمى بهنَّ إلى خارج السوق وكؤنهنَّ نفاٌات ؼٌر قابلة إلعادة التدوٌر وعلى 

 الرؼم من بشاعة المصطلح )إعادة التدوٌر( فإنه لٌس أبشع من الواقع.

وتتراوح مدة زواج الفتٌات من شهر إلى شهرٌن ثم تعود إلى منزل ذوٌها 

لسوق أمام السماسرة. ونظراً لبلسترخاء مدة لٌتم عرضها، مرة أخرى، فً ا

لكون الفتٌات ؼرٌرات ال ٌعرفنَّ حقوقهنَّ وؼٌر متعلمات فؤنهنَّ ال ٌبدٌنَّ 

اعتراضاً على ما ٌتعرضنَّ له من ممارسات ؼاشمة ضد اإلنسانٌة. ]مجلة روز 

 (2015 – 10 – 16( بتارٌخ 4556الٌوسؾ عدد )

مدٌنة بلبٌس، ال نستشؾ من العرض اآلنؾ الذكر أن الفضٌحة، هنا، فً 

تكمن فً كونها معارضة للقانون المصري فً تزوٌج البنت إذا كانت أقل من 

ثمانٌة عشر عاماً وال معارضتها لتعلٌمات وزارة الصحة فً ترقٌع ؼشاء 

البكارة فحسب، بل ألن مجتمع هذه المدٌنة والقرى المجاورة لها تؽلبت على 
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ادة )الفلوس( فطمست مشاعرهم تفكٌرهم ومعاٌٌرهم وقٌمهم االجتماعٌة الم

األبوٌة تجاه بناتهم القاصرات وتحوٌلهنَّ إلى سلعة لبلستثمار المإقت واشتؽال 

أمٌن الشرطة والمحامً وسابقً سٌارات األجرة بعملٌة السمسرة بالصفقة 

المدنسة. ثم أن مجتمع هذه المدٌنة حولوا مإسسة الزواج إلى تجارة بشرٌة 

حمٌل الممارسات الؽاشمة كلها ضد االنثى واإلنسانٌة سلعتها البنت القاصر وت

ؼٌر عاببٌن بما ٌحصل لها فٌما بعد وألوالدها إذا حبلت منه، ٌعنً أن تحوٌل 

األسرة إلى استؽبلل بناتها واستثمارهنَّ ؼٌر سابلٌن عن مستقبلها بعد سن 

العشرٌن وما تعانٌه نفسٌاً وجسدٌاً فً ارتباط مع شخص ال تعرفه مفروض 

لٌها وٌكبرها بعشرات السنٌن وٌعاشرها لمدة شهر واحد وكؤنها "مومس ع

عرفً" مقبولة أسرٌاً واجتماعٌاً فقط فً هذه المدٌنة. هذه هً الفضٌحة ألنها 

تكشؾ عن "زٌؾ" مسإولٌة األسرة فً رعاٌة بناتها من أجل الحصول على 

ر( وثابق عقد "رشوة مالٌة" لتحوٌل ابنتها إلى صفقة استثمارٌة مإقتة و)تزوٌ

نكاحها ال تقبل بها المحاكم المصرٌة مصدقة من السفارات الخلٌجٌة، واالحتٌال 

 على أعراؾ الزواج السابدة فً المجتمع المصري.

دٌدنً هو القول إن هذه الممارسة العابلٌة ما هً إال "دعارة مستترة" 

ك سمٌتها برضى األبوٌن وبمباركة أفراد المجتمع المحلً فً مدٌنة بلبٌس لذل

فضٌحة ألنها لم تحصل فً المجتمع العربً، وهذا ما ٌتطلب دراسة من باحثً 

علم االجتماع لتوضٌح آثار هذه الزٌجة الشاذة وتبصٌر آثارها االجتماعٌة على 

الضحٌة )الفتاة القاصر( وعلى أبنابها وعلى الخلٌة األسرٌة فً هذه المدٌنة وما 

 تإول إلٌه على أعرافها وقٌمها.

جرم من القول إن الفضٌحة هنا لم تصدر من، أو لم ٌمارسها أصحاب  ال

المواقع الهرمٌة العلٌا أو قادة المجتمع أو أثرٌاء المجتمع أو أصحاب القرار، بل 

عامة الناس. إذن، لٌس بالضرورة أن تصدر الفضٌحة من علٌة المجتمع، هذا 

خالفة للقانون من جانب، ومن جانب آخر، لٌس بالضرورة أٌضاً أن تكون م

الوضعً، بل قد تصدر من مخالفً األعراؾ والمعاٌٌر والقٌم المرعٌة فً 

المجتمع العام وتمارس فقط فً هذا المجتمع المحلً، لذلك ٌمكن عّد ذلك 

فضٌحة ألنها مخالفة لما هو مؤلوؾ فً المجتمع الكبٌر لكنه مؤلوؾ فً المجتمع 
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ٌة واإلنسانٌة بسبب خضوع أفراد المحلً لٌكون عمبلً فاضحاً للثوابت القٌم

 المجتمع لسٌطرة المادة على تفكٌرهم ومنطقهم وسلوكهم.

نخلص، بعد ذلك، إلى القول إن الفضٌحة هً شٌوع العادات ؼٌر المؤلوفة 

والمهٌنة للحس اإلنسانً والقٌم البشرٌة والمستجٌبة للتؤثٌر المالً فً تحوٌل 

ثمار المإقت وتدنٌس مفهوم األبوة الجنس البشري إلى سلعة للمقاٌضة واالست

ومسخ وظٌفة األسرة كخلٌة اجتماعٌة للمجتمع الكبٌر.. إنها فضٌحة اجتماعٌة 

 وإنسانٌة معاً.

ال مشاحة من توظٌؾ أركان الفضٌحة، التً اعتمدناها على ما هو سابد فً 

كن مدٌنة بلبٌس لمعرفة ما إذا ٌمكن تسمٌتها بالفضٌحة االجتماعٌة أم ال. ففً الر

األول ٌكون مجتمع مدٌنة بلبٌس مخالفاً لقاعدة الزواج فً القانون المصري فهو 

ال ٌسمح بتزوٌج الفتاة، التً عمرها أقل من ثمانٌة عشر سنة. أما الركن الثانً 

فإنه ٌنطبق علٌه من زاوٌة دافع األب فً تزوٌج ابنته القاصر دافعاً مالٌاً صرفاً 

ن ألؾ جنٌه فً الشهر الواحد، ثم الركن الثالث والمتمثلة فً الحصول على ثبلثٌ

الذي ٌنطوي على احتماء األب بفعله المجافً لؤلعراؾ المصرٌة والمخالؾ 

للقانون المصري خلؾ "عقد الزواج العرفً"، الذي ال ٌخضع لشرط العمر، 

بٌنما ٌختص الركن الرابع على تسوٌػ األب فعله المنافً لمعاٌٌر العصر 

جمٌلة وعلٌها طلب الزواج من خارج المدٌنة، بل من خارج  الحدٌث بإن بنته

مصر، وهذا ٌعنً أنها تتمتع بجمال متمٌز )بٌاض البشرة وخضرة العٌون(. أما 

الركن الخامس فهو كشؾ الصحفٌٌن لهذه الظاهرة المدانة ونشرها فً مجلة 

روز الٌوسؾ ونقدها واالشمبزاز من ممارستها بحٌث أطلقوا علٌها اسم 

 جارة المدنسة(.)الت

إذن، نستطٌع الحكم على هذه التجارة المدنسة بؤنها تمثل فضٌحة اجتماعٌة 

ذات مضامٌن مهمشة للخلٌة األسرٌة، وبٌع الرعاٌة األبوٌة البنته بجنٌهات 

معدودات وتدنٌس الحٌاة الزوجٌة لفتاة استثمر جسدها والدها لكنه حّولها الى 

واألم واألسرة والروابط الدموٌة الحمٌمة مخلوقة ال تتذوق طعم حٌاة الزوجة 

والدافبة بسبب تشوٌه عرسان المتعة، الذٌن جاء أبوها بهم، أنوثتها، فالمجرم 

األول هنا هو "األب"، والضحٌة هً "البنت القاصر"، وهنا ٌؤتـً دور الباحث 
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االجتماعً فً دراسة هذه الظاهرة االجتماعٌة المدانة لمعرفة مثالبها وآثارها 

ى حٌاة هذه الضحٌة، بعدما ٌكون عمرها عشرٌن عاماً، أي بعدما تصبَح عل

 خارج نطاق الخدمة، حسب ما أطلقت علٌهنَّ مجلة روز الٌوسؾ.

 

 فضٌحة الدروس الخصوصٌة – 3

انتشرت مراكز الدروس الخصوصٌة فً معظم شوارع القاهرة ومدن عدة 

صٌة وتعهدت فً الوقت، الذي أعلنت الدولة الحرب على الدروس الخصو

بالقضاء علٌها إلصبلح منظومة التعلٌم والواقع المإلم. إن منظومة التعلٌم فً 

مصر تعانً أمراضاً مزمنة توطنت واستفحلت، بعد انهٌار الخطط القومٌة 

 للتعلٌم وظهور مراكز الدروس الخصوصٌة.

برز التعلٌم المفقود فً األماكن المخصصة للتحصٌل، بعد تخلً الدولة عن 

ها فً تطوٌر المناهج واعداد المعلمٌن وتجهٌز المعامل والفصول دور

 الدراسٌة.

لم ٌفاجبنا التقرٌر الدولً، الذي ٌإكد أن مصر تؤتً ضمن الدول العشر 

األخٌرة فً مستوى التعلٌم، متؤخرة عن الٌمن ومورٌتانٌا. ومن بٌن الظواهر، 

شوارع القاهرة الراقٌة التً تعكس ما وصل إلٌه حال التعلٌم انتشار الفتات فً 

والشعبٌة تحمل شعار "النجاح من ؼٌر كفاح" لئلعبلن عن أحد مراكز الدروس 

الخصوصٌة لطبلب الجامعات وبخاصة أكادٌمٌة المقطم. ظاهرة المراكز 

لتسببها فً استنزاؾ جٌوب أولٌاء األمور  2015الخاصة هً األبرز فً العام 

ون وعلى المساءلة القانونٌة. إذ وصفها مستترة خلؾ مسمٌات لتتحاٌل على القان

أولٌاء األمور بؤنها قنبلة موقوتة ستنفجر، قرٌباً، فً وجوه القابمٌن علٌها، ثم 

المجتمع كله. ألنها ترفع شعارات مخالفة لقٌم العلم كلها، التً ٌسعى إلٌها 

الطالب، بعد تؽٌر شعار "الكفاح ٌإدي إلى النجاح" إلى شعار "انجح من دون 

ح(، مطالبٌن بالتصدي لها بكل قوة. مسإول بمركز "فودو" للدروس كفا

الخصوصٌة قال إن المركز ٌرفع شعار "النجاح من دون كفاح" لتشجٌع الطالب 

وتؤكٌد أن نجاحه سٌتم من خبلل المركز بثقة لما ٌوفره "فلدٌنا مكتبة ضخمة 
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تاذة، كما فٌها جمٌع المبلزم الدراسٌة للطالب وتحتوي خبلصة من كبار األس

أننا نعلم مواعٌد االمتحانات الشهرٌة فً الجامعات، قبل معرفة الطبلب بها، 

لذلك أنشؤنا صفحة على االنترنت لرصد كل المعلومات الخاصة بؤكادٌمٌة 

المقطم، وإذا انضم إلٌنا طبلب آخرون من جامعة أخرى ال نرفضهم، بل نوفر 

الموجز والمفٌد". وأشار إلى  لهم شرٌحة قوٌة من األساتذة المتخصصٌن للشرح

طالباً جامعٌاً،  42قاعات ربٌسة، كل قاعة تستقبل  5أن المركز ٌحنوي على 

وهً عبارة عن دٌسكات، كل دٌسك مخصص لطالبٌن، وٌكون دور المركز 

جنٌه ثمناً  300كبٌراً فً المدة قبل االمتحانات لئلقبال علٌه وٌدفع الطالب 

ز ٌوفر للطالب خبلل مدة الدراسة إجابات عن للمحاضرة الواحدة. وإن المرك

ساعة محلولة بخط  48أي أسبلة ٌتم طرحها بنحو كامل وٌعببها وٌسلمها خبلل 

جنٌهاً فقط. كما ٌطرح جمٌع الجداول الدراسٌة والمواعٌد لتسلم  12الٌد مقابل 

الكتب وتوفٌرها للطالب ؼٌر الموجود وٌتواصل مع بعض الطبلب بالرسابل 

. الفضٌحة تكمن، هنا، أن هناك خلبلً كبٌراً فً المنظومة التعلٌمٌة الهاتفٌة

واستنزافاً للدخل األسري وتردٌاً فً مستوى التعلٌم فً المراحل األربعة 

)االبتدابٌة والمتوسطة والثانوٌة والجامعٌة( وتردٌاً فً مستوى التعلٌم الرسمً 

روز الٌوسؾ عدد  أو عدم جدواه فً مواجهة تحدٌات العصر الحدٌث. ]مجلة
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تتجلى الحاجة الضرورٌة للباحثٌن االجتماعٌٌن بدراسة آثار هذه اآلفة 

التعلٌمٌة على الناشبة فً دورهم االجتماعً والمهنً واألسري عندما ٌخرجون 

إلى الحٌاة العملٌة وٌمارسون أداء المإسسات الرسمٌة ومتطلبات الحٌاة 

ٌما وأن المنافسة فً الحٌاة العملٌة تقوم على الكفاح الجاد العصرٌة الس

والمعرفة العلمٌة من دون االعتماد على وساطات وشفاعات وخدمات مدفوعة 

الثمن. بتعبٌر آخر، إن بناء النفس والمجتمع ال ٌتم إال بالكفاءات العلمٌة الجادة 

ط، ال ٌتحمل االستخدام والصادقة وإال ٌكون البناء مجوفاً أو محنطاً، هٌكلٌاً، فق

 واإلدامة.

ٌمثل هذا الموضوع فضٌحة جدٌدة استولدتها الحكومة ذاتها عندما انهارت 

عندها الخطط القومٌة للتعلٌم وتخلت عن دورها فً تطوٌر المناهج وإعداد 
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المعلمٌن وتجهٌز المعامل والفصول الدراسٌة، وإزاء ذلك تبلورت ظاهرة 

فٌد وتنتفع من تخلً الحكومة عن مسإولٌتها مراكز الدروس الخصوصٌة لتست

التربوٌة إال أن "التقرٌر الدولً" كشؾ تخلٌها، فؤكد أن مصر تؤتً ضمن الدول 

 العشر األخٌرة فً مستوى التعلٌم متؤخرة عن الٌمن ومورٌتانٌا.

إذن، نستطٌع أن نقول بعدم وجود سبب واحد ٌمثل قاسماً مشتركاً فً استٌبلد 

فً الوقت نفسه ال ٌوجد سبب مشترك بٌن الكل فً كشؾ موضوع الفضٌحة و

الفضٌحة، فتارًة تكون الحكومة، وتارًة أخرى تكون الحكومة كاشفة لها، وتارة 

ثالثة تكون األعراؾ االجتماعٌة سبباً فً تشكٌل الفضٌحة، وتارة رابعة تكون 

 األعراؾ االجتماعٌة كاشفة لها.

ن دورها فً تطوٌر المناهج ٌكمن موضوع الفضٌحة فً تخلً الدولة ع

وإعداد المعلمٌن وتجهٌز المعامل والفصول الدراسٌة مما أدى إلى انتشار 

مراكز الدروس الخصوصٌة. أما آلٌة كشؾ الفضٌحة فهو التقرٌر الدولً 

 للتربٌة والتعلٌم والسلطة الرابعة مجلة روز الٌوسؾ.

ج من لٌست الصحافة وحدها تكشؾ موضوع الفضٌحة، بل عند الخرو

المجتمع المحلً والبعد الجؽرافً والعٌش مع المجتمع العام والدخول فً 

معترك الحٌاة العامة ومتطلباتها العصرٌة المستندة إلى الوثابق الرسمٌة 

سٌنكشؾ موضوع الخروج عن المؤلوؾ والسٌاق العام واإلجراءات الحكومٌة 

 االجتماعً. فتمسً فضٌحة تعانً منها جماعة معٌنة تعٌش فً رحم الجسد

إذن، عند مسٌرة األحداث فً المجرى العام تتساقط ستابرها الفضفاضة 

واالؼطٌة الشفافة فتبرز عوراتها، التً خلفتها لعالمها الخاص بها عندما ٌتم 

عزلها ورفضها عن السٌاق العام فتضحى فضٌحة مدانة ومبلمة ومرفوضة ال 

ن تتحلى بشروطه وتتخلى عن ٌسمح لها باالنخراط مع التٌار العام إال بعد أ

 خصوصٌتها لتعالج الفضٌحة، التً خلفتها لنفسها.
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 ستّاله الا

فً المجتمعات التقلٌدٌة والمحافظة والرٌفٌة والبدوٌة معاٌٌر قٌمٌة تتطلب 

االشهار بها اجتماعٌاً تعبٌراً عن التماهً مع سلطان العرؾ االجتماعً 

الزوجة  والتباهً امام المجتمع لكً تثبت عضوٌة الفرد االجتماعٌة مثل "عذرٌة

فً لٌلة دخلتها" و"ختان الفتاة" و" عنؾ الزوجة" و"ؼبلء مهور الزوجة" 

وسواها. مثل هذه الممارسات فً المجتمع العربً تعنً اإلشهار العلنً لفضح 

التماهً االجتماعً والتشرب الثقافً واألصالة العرقٌة واالنتماء الطابفً. فهً، 

رة والعشٌرة والقبٌلة والطابفة إذن، فضٌحة حمٌدة ومجٌدة تتؽنى بها األس

 والمجتمع المحلً وتحتفً بها احتفاًء شعبٌاً.

أما الفضٌحة بمعنى التشهٌر التقرٌضً، فؤنها تكون معّبرة عن سقوط األقنعة 

عن الممارسات المعابة خوفاً من انكشاؾ قٌمها وانحدار مكانة ممارسها 

ة طٌلة حٌاته، وما واعتباره بسببها فٌوصم وصمة نكراء تؤخذ مساحة زمنٌ

بعدها تسري على ابنابه وأحفاده. هذا على صعٌد الجانً، أما على صعٌد 

المجنً علٌه )الضحٌة( فؤنه ٌمس التشهٌر بها وتؽٌٌر نظرة الناس إلٌها فتسكت 

على االعتداء الذي تم علٌها خوفاً من سلطان العٌب والفضٌحة التشهٌرٌة 

لى االؼتصاب والتحرش الجنسً والتستر )شعبٌاً وإعبلمٌاً( إذ ٌتم السكوت ع

على جناٌة الجانً وإخفاء الفضٌحة دفاعاً عن النفس ال دفاعاً عن فعل الجانً 

 أو عنه.

تقتضً اإلشارة إلى وجود فضابح ال ٌعٌر لها المجتمع أهمٌة كبٌرة، بل 

ٌعّدها حالة خاصة ال تعنٌه، مثل المجتمع الفرنسً واإلٌطالً. وهناك فضابح 
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ا المجتمع ألنها تثٌر فضوله، لٌس إال، وبالذات فضابح المشاهٌر، كذلك ٌتتبعه

هناك مبلحظة تفٌد أن بعض الشخصٌات المسإولة والبارزة سٌاسٌاً ورٌاضٌاً لم 

تإثر فٌهم فضابحهم وفسادهم، بمعنى آخر لم تإثر على بقابهم فً المنصب 

 –ولً لكرة القدم العالً لسنوات طوٌلة مثل جوزٌؾ ببلتر )ربٌس االتحاد الد

 فٌفا( وجاك شٌراك )ربٌس فرنسا(

عموماً، فإن معنى الفضٌحة هً الشهرة بما ٌعاب أو انكشاؾ المعاٌب وكل 

ما ٌنكشؾ من االنحراؾ عن القٌم الخلقٌة وما ٌجلب العار. وهً على أنواع، 

فالفضٌحة المالٌة تعنً السرقة واالختبلس والرشوة. أما الفضٌحة األخبلقٌة 

 ً انكشاؾ المساوئ أمام الناس.فتعن

أردؾ، بعد ذلك، ما قال عنها الكاتب المصري أنٌس منصور عبر مصطلحه 

 "كٌمٌاء الفضٌحة"، قال ما ٌؤتً:

هً عبارة عن لحظات فً تارٌخنا الشخصً أو اإلنسانً أو  الفضٌحة:

العلمً سقطت فٌها األقنعة عن مشاهٌر فً عالم الفكر واألدب والسٌاسة وعنا، 

 ن أٌضاً، نحن البشر العادٌٌن فظهر ضعفنا وجهلنا وٌؤسنا.نح

  فضٌحة العصر

ٌقول أنٌس منصور عن المتنبً "كان ٌعٌش على مدح الخلفاء واألمراء... 

إن أعطوه مدحْهم، إن منعوه شتمهم... ثم ٌذهب إلى آخرٌن ٌمدح وٌقدح، وكان 

لعته المدح المتنبً وهو أعظم شعراء العرب عاطبلً... صناعته الشعر وس

 والهجاء.

وحٌاة المتنبً فضٌحة لزمانه كله. فالشعر ال ثمن له والشاعر العظٌم ال قدر 

له... وإنما الشعر زٌنة الخلفاء واألمراء... أما الشاعر نفسه فبل شًء، ال هو 

قادر على طبع دٌوان له فعل، فإن الدٌوان ال ٌساوي وزنه تراباً... وهكذا مبات 

ٌس العٌب فٌهم ولكن العٌب فً زمانهم.. ولٌس نظم الشعر الشعراء عاطلٌن ول

 فً أي ؼرض فضٌحة لهم ولكنهم فضٌحة العصر كله.
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أٌضاً هً الشعور بالعار والعرى.. فً مرآتك أنت أو مرآة والفضٌحة 

الشعب أو مرآة كل الشعوب... إنها شعور بالخجل والخزي لحظة أو مبلٌٌن 

 اللحظات.

فون مقدماً أن هإالء، الذٌن ٌحبونهم على الشاشة، إن مبلٌٌن المشاهدٌن ٌعر

ٌخفون وراءهم قصصاً بشعة فكؤن المشاهدٌن والممثلٌن قد اتفقوا على شًء 

واحد، هو أن هذا الذي ٌرون كذب فً كذب ولكنه كذب جمٌل، فالمشاهد ٌعٌش 

أٌضاً هذه الساعات الكاذبة فالكبلم من صنع أحد المإلفٌن والحركات من صنع 

لمخرجٌن وبقٌة األلوان من صنع الحبلقٌن فهً حكاٌة فنٌة كاذبة ولكنها أحد ا

جمٌلة، وبعد ذلك ٌعود الفنان لتكون له حٌاته الخاصة وعنده أمل عظٌم أال 

ٌصاب بفضٌحة وهو ما ٌزال حٌاً. فً الحروب ٌستخدم اإلنسان أدوات القتال 

ى بذلك، ثم ٌحارب كلها، أحدثها وأكثرها تطوراً وقدرة على التدمٌر، وٌتباه

وٌقتل األلوؾ وٌموت منه األلوؾ وفً الدقٌقة نفسها تدق الطبول والموسٌقى 

تؽنٌاً بالحرب المقدسة دفاعاً عن األراضً المقدسة، وأن هذه هً إرادة 

الشعوب، التً هً إرادة هللا، أي أن القتل كان باسم هللا والموت هنا وهناك دفاع 

القاتل شهٌد والقتٌل أٌضاً وكلها تفضح وحشٌة عن شرٌعة هللا. وهكذا ترى أن 

اإلنسان مهما كانت عقٌدته ومهما كانت طبوله ومهما كان سبلحه". 

[www.goodreads.com] 

أدلؾ، اآلن، إلى موضوع الفضٌحة اإلشهارٌة المعبرة عن التماهً العرفً 

لمجتمع التقلٌدي، التً سماها الكاتب المؽربً عبد والتباهً الشعبً للفرد فً ا

المؽٌث جبران بـ)الفضٌحة االجتماعٌة( فً مقال عنوانه "االحتفال بـ)سروال 

 الدخلة("

انتقد علماء دٌن، فً تصرٌحات لهسبرٌس، بعض العادات السٌبة فً الكثٌر 

من حفبلت الزفاؾ فً المجتمع المؽربً، خاصة عادة االحتفال بسروال 

زوجة، بعد انتهاء لٌلة الدخلة، والطواؾ به بٌن األحٌاء ابتهاجا بعذرٌة ال

 العروس، وذلك على نؽمات أهازٌج ومواوٌل شعبٌة.

http://www.goodreads.com/
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لشرع وال وفٌما شدد هإالء العلماء على أن هذه العادة لٌس لها أصل فً ا

أنها نوع من "الفضٌحة االجتماعٌة"، تطالب نساء  لبحاجة لها بٌن الزوجٌن، 

قببلت على الزواج بإلؽاء هذه العادة القبٌحة والمشٌنة. وجدٌر بالذكر وفتٌات م

أن عادة االحتفال بسروال العروس تنتشر فً األحٌاء الشعبٌة بالمدن المؽربٌة، 

وبنحو أوسع فً القرى واألرٌاؾ، لكنها تقل لدى العاببلت المٌسورة أو ذات 

 المرجعٌة الحداثٌة.

 ال أصل شرعٌا  

دكتور مصطفى بنحمزة، ربٌس المجلس العلمً لمدٌنة وجدة، وعّد العبلمة ال

أن عادة االحتفال بالسروال فً الصباح الذي ٌؤتً لٌلة الدخلة، لٌس لها أصل 

فً الشرع، ووصؾ هذه العادة بؤنها نوع من الفضٌحة االجتماعٌة، التً ٌبدأ 

بها الزوجان حٌاتهما الزوجٌة، التً من المفروض أن تكون مإسسة على 

لحشمة والحٌاء". وهو رأي ٌوافقه علٌه الدكتور محمد عز الدٌن توفٌق، أستاذ ا

الدراسات اإلسبلمٌة بجامعة الدار البٌضاء، إذ ٌإكد أن هذه العادة ؼٌر البقة 

ألن المعاشرة الزوجٌة فً لٌلة الدخلة ٌجب أن تكون فً طً الكتمان بٌن 

 الزوج وزوجته.

بدة ال حاجة لها، وتتسبب فً نوع من وقال توفٌق إنها عادة اجتماعٌة زا

اإلحراج للزوجٌن، بل قد ٌتبعها القٌل والقال فً حق الزوجة والزوج أٌضا، 

 وقد تكون مسلكا نحو العداء بٌن أسرتً الطرفٌن.

وخلص عالم الدٌن إلى أنه ٌلزم الستر على الزوجة عوض الفضٌحة 

لتً تحث علٌها مكارم والطواؾ بالسروال، فالعبرة تكمن فً العفة الحقٌقٌة ا

األخبلق، ولٌس فً سروال لٌلة الدخلة التً تعد شؤناً خاصاً صرفاً بٌن 

 الزوجٌن.

وفً سٌاق ذي صلة، طالبت العدٌد من النساء فً تصرٌحات متطابقة 

لهسبرٌس بإلؽاء هذه العادة االجتماعٌة والشعبٌة، بسبب الحرج الكبٌر الذي 
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جٌن للسروال وقتا طوٌبلً، مما ٌفضً إلى ٌقعن فٌه نتٌجة انتظار أسرتً الزو

 توتر أعصاب الزوجٌن ونفسٌتهما فً خلوتهما الشرعٌة الخاصة لٌلة الدخلة.

 طقس مشحون

ومن جهته، ٌإكد الباحث التربوي والنفسً محمد الصدوقً أن عادة 

االحتفال بالسروال النسابً بعد لٌلة "الدخلة"، تعد موروثاً قدٌماً نسبٌاً فً 

المؽربً، مبرزاً أن جذوره تعود إلى ثقافة العار والطهر، إذ تختلط  المجتمع

 الطقوس الجماعٌة بالدٌن الشعبً.

وتفٌد رسالة هذا الطقس المجتمعً اآلخرٌن من جٌران وأسر، أن الزوجة 

طاهرة وعذراء، وتالٌاً تنتمً إلى أسرة تتسم بالمحافظة على القٌم التربوٌة 

 والدٌنٌة الفاضلة.

دوقً أن االحتفاء بهذا السروال النسابً تبرز بالنسبة لؤلسر وٌرى الص

لتخلصها من الضؽوطات النفسٌة، التً تشكلها تمثبلت الناس حول الشك فً 

مدى طهارة و"تربٌة" االبنة/ الزوجة، وكذلك ٌعّد هذا الطقس مناسبة للتباهً، 

 وإبراز صورة األسرة وقٌمتها لدى اآلخر.

لباحث: ٌشكل قلق البكارة أكبر الضؽوطات وبالنسبة للزوجة، ٌردؾ ا

النفسٌة، التً تتعرض لها المرأة، التً تنتمً إلى أسرة محافظة، لذلك فإن هذا 

 الطقس االجتماعً ٌشكل مناسبة لتفرٌػ التراكمات النفسٌة لهذه الضؽوطات.

وأردؾ األخصابً أنه بالرؼم من عدم وجود إحصابٌات رسمٌة فً هذا 

الجزم أن هذه العادة تنتشر أكثر فً األوساط الشعبٌة  الموضوع، لكن ٌمكن

 المحافظة فً المدن، وبنسبة أكبر فً القرى والبوادي.

وبصفة عامة، كلما كان األفراد واألسر ٌنتمون إلى وسط طبقً فقٌر وبدوي 

وإلى ثقافة تقلٌدٌة محافظة، تزٌد نسبة انتشار عادة "السروال"، وبالعكس فهً 

األوساط المٌسورة، أو ذات الثقافة الحداثٌة والؽربٌة. تقل أو تنعدم فً 

[www.hespress.com] 
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استمراراً لتوضٌح الفضٌحة اإلشهارٌة أدلؾ إلى "ختان األناث"، الذي 

ٌحصل فً احتفال إشهاري أمام المجتمع المحلً فً المجتمع العربً وال ٌعّد 

وجً( واالجتماع فضٌحة تشهٌرٌة. المعروؾ لدى علماء اإلنسان )االنثروبول

ٌُمارس وٌإخذ به  والنفس أن ختان األناث فً العدٌد من المجتمعات اإلنسانٌة 

كؤحد العادات الثقافٌة أو الدٌنٌة أو الصحٌة سواء كان فً العهود القدٌمة أم 

الحدٌثة ولها ما ٌسوؼها ثقافٌاً واجتماعٌاً. إذ عند ممارسة مجامٌع كبٌرة من 

مارسته فً مجتمعات عدة فإن ذلك ٌعنً أن له األسر فً سلوك واحد عند م

وظٌفة ثقافٌة ذات معتقد عرفً متوارث من أجٌال سالفة تمَّ نقله إلى أجٌال 

الحقة بؽض النظر عن نوع هذا المعتقد إذ ٌؤخذ أحٌاناً تؤوٌبلً صحٌاً وآخر 

تخرٌجاً شرفٌاً وسواهما بٌد أنه مهما كان ذلك التسوٌػ أو التؤوٌل أو التفسٌر 

إنه ٌحوم حول عذرٌة البنت وعفتها وتبتلها الذي ٌجذب إلٌها شرٌك الحٌاة ف

واإلقبال علٌها للزواج منها. معنى ذلك أن ختان البنت ٌضحى معٌاراً قٌمٌاً 

تإكده الثقافة االجتماعٌة بحٌث ال تستطٌع أٌة أسرة لدٌها بنت أن تتجنب هذا 

هذا فحسب، بل أن هناك معتقداً المعٌار أو تهمله ألنه مرتبط بعفة ابنتها. لٌس 

آخر تشترك فٌه جمٌع الثقافات االجتماعٌة التقلٌدٌة وهو أن قطع البظر ٌمثل 

أحد الضوابط االجتماعٌة العرفٌة فً ضبطها سلوك البنت الجنسً ألن البظر 

ٌمثل العضو االهتٌاجً واإلٌثاري للشهوة الجنسٌة فإذا تمَّ بتره أو قطعه فإن 

مؤمن وراحة ألن موطن الطاقة الشهوانٌة عند ابنتهم قد تمَّ األسرة تكون فً 

بتره، وبذا ٌعنً ٌكون احتمال انحراؾ ابنتهم جنسٌاً ؼٌر قابم وال وارد، كذلك 

ٌعنً بتر بظر البنت )وهً قبل سن بلوؼها الجنسً( وقاٌة الوالدٌن البنتهما من 

لن ٌإرق تطبٌقه األبوٌن انحرافها الجنسً، وهذا ٌمثل عرفاً ثقافٌاً اسرٌاً مهماً 

أو ٌقلقهما على ابنتهما عند بلوؼها الجنسً، ومن جانب آخر فإن بتر بظر البنت 

ٌمثل معٌاراً عفٌفاً ٌشٌر إلى عذرٌة البنت وتبتلها وٌعطً وٌقدم هذا المعٌار 

معٌاراً آخر وهو المعٌار الجمالً حٌث ٌتهافت الشباب على البنت العذراء 

مالٌة وصبلحٌتها للزواج، الذي ٌمثل التزام أسرتها بتقالٌد وٌزٌد من قٌمتها الج

 المجتمع والمحافظة على هوٌتها.
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وال ننسى التسوٌػ اآلخر لبتر بظر البنت فً الثقافات التقلٌدٌة إذ ٌنظر إلٌه 

)أي البتر( على أنه حالة ثقافٌة موروثة ألن البنت، التً لم تختن تمسً )فً 

التً ال ٌتم التحكم بشهوتها وإثارتها الجنسٌة  نظرهم( أشبه بؤنثى الحٌوان،

 فضبلً عن مربٌتهم لعضوها الجنسً بؤنه قبٌح الهٌبة إذا لم ٌتم البظر. 

وال جرم من اإلشارة إلى أن الثقافة التقلٌدٌة تسوغ بترها للبظر من الناحٌة 

الصحٌة وذلك العتقادها أن نموه وعدم بتره ٌسبب إعاقة حركٌة عند معاشرة 

ا وٌمنع إنجاب الجنٌن وإذا تم إنجابه فإنه من المحتمل أن ٌقتل الطفل عند زوجه

ٌّه  الوالدة، بل هناك مربٌة أخرى بعدم بتره وهً أنه ٌستمر فً النمو لؽاٌة تدل

بٌن افخاذ البنت إلى درجة ٌعٌق حركة الرجل )الزوج( ولذته عند معاشرتها 

نفر منها وٌذهب إلى ؼٌرها مما ٌسبب ازعاجه وإٌذابه، وهذا، بدوره ٌجعله ٌ

 للزواج من فتاة مختونة.

ذلك كله ٌجعلنا نقول إن ختان البنت فً الثقافات التقلٌدٌة ٌمثل مستلزماً 

جوهرٌاً لتزوٌجها. أي مستلزماً ثقافٌاً مسبقاً وضابطاً عرفٌاً أسرٌاً ومجتمعٌاً 

واألصالة  ومعٌاراً جمالٌاً للبنت تتماهى األسرة مع هوٌة مجتمعها الثقافٌة

التراثٌة ووقاٌة صحٌة تحافظ على المعاشرة الزوجٌة فً عدم إٌبلمه وإزعاجه 

 كما ٌحافظ على إنجاب األطفال.

، إن الثقافات التقلٌدٌة تسوغ ممارستها لختان األناث من أجل لوقلامجمل 

مساعدة األبوٌن على ضبط الرؼبة الجنسٌة عند ابنتهم والحصول على اعتبار 

ٌز من خبلل تماهٌهم مع معاٌٌر ثقافتهم المتوارثة من أجٌال سالفة اجتماعً متم

ولرفع درجات جمالٌة ابنتهم بٌن الشباب من حٌث كونها مختونة مما ٌعنً العفة 

 والعذرٌة والتبتل.

هذا على صعٌد األبوٌن، أما على صعٌد البنت، فإن مربٌات الثقافة التقلٌدٌة 

فتها، ولٌست حٌوانٌة بؽرٌزتها الجنسٌة، تنظر إلٌها على أنها بنت ملتزمة بع

وأنها تهدؾ إلى إسعاد زوجها عند المعاشرة وإرضابه جنسٌاً واستٌبلدٌاً، وأنها 

صالحة للزواج ال تعزؾ عنه، وأنها فتاة طبٌعٌة تعكس روح مجتمعها وثقافتها. 
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 .Bibbings. 1995. P]]زبدة القول إن ختان البنت ٌمثل مستلزماً ٌسبق الزواج. 

، ٌحتفى به أمام األسرة والجٌران والعشٌرة والمجتمع المحلً بقصد 155

اإلشهار واإلعبلن أنها جاهزة للزواج وال تعد فضٌحة تشهٌرٌة، بل فضٌحة 

 اجتماعٌة.

أتحول، بعد ذلك، ألعرض العنؾ الممارس على الزوجة المقبولة اجتماعٌاً. 

المجتمع وعجز  فً الٌمن تنامت ظاهرة التحرش واالؼتصاب مقابل صمت

رسمً. لكن هل ٌعنً هذا تفسخ قٌم المجتمع التقلٌدي من دون اكتساب قٌم 

المجتمع الحدٌث؟ وأي دور تلعبه ظاهرة العٌب والخوؾ من الفضٌحة فً 

الصمت عن هذه الجرابم؟ ؼالباً ما ٌحول العٌب والخوؾ من الفضٌحة دون 

االؼتصاب والتحرش  إفصاح الكثٌر من األسر والفتٌات فً الٌمن عن حاالت

الجنسً. على أن تنامً الظاهرة فً اآلونة األخٌرة دفع ببعضهم إلى اإلببلغ 

عن عدد من هذه الحاالت، وبخاصة لدى منظمات المجتمع المدنً بالدفاع عن 

حقوق النساء والفتٌات وحرٌاتهن كمنتدى الشقابق العربً، الذي اسسته وتدٌره 

لباشا. علماً أن معظم الحاالت تتم فً نطاق الناشطة الحقوقٌة الٌمنٌة أمل ا

األسرة وذوي القربى بسبب االعتقاد أن العٌب االجتماعً والخوؾ من 

الفضٌحة سبب كاٍؾ لعدم اإلببلغ وحاالت قلٌلة تصل إلى أقسام الشرطة ولكن 

ٌتم احتواإها وحلّها عرفٌاً قبل تسجٌلها. إذ تدخل هذه الظاهرة ضمن دابرة 

 [www.dw.comرم االقتراب منها. ]التابوهات المح

أما فً مورٌتانٌا فٌعّد الضرب أهم مظاهر العنؾ الذي ٌمارسه الرجل ضد 

المرأة وهو فً المجتمع الزنجً المورٌتانً عبلمة حب ووله، فالمرأة التً ال 

ٌضربها زوجها كل ٌوم أو ٌومٌن هً امرأة فاشلة، فً المعتقد السابد لدى 

ٌتانٌة، وتفرض العادات على الزوج أن ٌتعامل مع زوجته األقلٌة الزنجٌة المور

كما ٌتعامل معها أبوها وأخوها الكبٌر فهو فً العرؾ المحلً مسإول عن 

تؤدٌبها والزوجة فً المجتمع الزنجً إذا رأت زوجها ٌضرب باقً زوجاته 

وٌحجم عن ضربها فإن ذلك ٌكون مثار شك لدٌها فً حبه لها واهتمامه بها. 

ت تإكد تفشً العنؾ ضد المرأة فً المجتمع المورٌتانً ]احصابٌا
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www.mourassiloun.com ]  من الحاالت ال ٌتم إعبلنها بسبب 90وإن %

حالة  800الخوؾ من الفضٌحة والعادات االجتماعٌة إذ هناك أكثر من 

مبلٌٌن نسمة  3جاوز عدد سكانها اؼتصاب سنوٌاً فً مورٌتانٌا، التً ال ٌت

% منه ال ٌتم اإلعبلن عنها بسبب الخوؾ من الفضٌحة والعادات 90و

 [www.sudaress.com]االجتماعٌة. 

فً الواقع، إن الخوؾ من الفضٌحة ال ٌقتصر على المجتمع المورٌتانً فقط، 

انً بل ٌشمل معظم المجتمعات اإلنسانٌة، بما فٌها المجتمع األمرٌكً والبرٌط

والكندي واالسترالً/ إذ أن هناك المبلٌٌن من النساء العامبلت فً الشركات 

ودوابر الدولة ٌتم التحرش بهنَّ ولم ٌبلؽنَّ الشرطة بها خوفاً من الفضٌحة وهنَّ 

ٌعشنَّ فً مجتمع ؼٌر تقلٌدي وال توجد ضوابط عرفٌة تمنعهم من التعبٌر عن 

حكومة االمرٌكٌة إلى هذه الحالة ؼٌر شكواهم واالعتداء علٌهم وقد انتبهت ال

السوٌة، التً ال تصل إلى مراكز الشرطة فنهضت بالمهمة هٌبة منبثقة عن 

رباسة الجمهورٌة مكلفة بتطبٌق  القانون والعدالة الجنابٌة، ومن ثم بات إجراء 

مسح ضحاٌا اإلجرام مستمراً، بنحو دوري، كؤحد المسوحات المهمة فً 

أجري مسح على ربات المنازل وكان  1972فً العام المجتمع األمرٌكً. و

وزعنَّ على ثبلث سنوات تم فٌها مقابلتهنَّ وطرح أسبلة عن  60.000عددهنَّ 

، بعدها تم تطبٌق هذه التجربة  االعتداءات وسرقات المنازل، التً وقعت علٌهنَّ

)بعد الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة( فً بلدان أخرى لٌتم حصر حجم ضحاٌا 

جرابم، التً لم ٌبلػ عنها خوفاً من الفضٌحة، مثل استرالٌا وكندا والسوٌد ال

وهولندا والٌابان وبرٌطانٌا، ثم أجرت برٌطانٌا مسوحات محلٌة فً بعض 

، وفً مدٌنة برمنؽهام فً 1981مناطق مدٌنة لندن ومدٌنة شٌفٌلد فً العام 

ة عن مجتمعات وقدمت هذه المسوحات تفاصٌل دقٌقة وصوراً عام 1982العام 

الدراسة، بٌد أن الحكومة البرٌطانٌة أبدت معارضتها وانزعاجها من بعض 

المعلومات المجمعة من هذه المسوحات، وبالذات المبالػ فً حجومها وتضخٌم 

آثارها ولكن تمت متابعة هذه المسوحات بمسوحات أخرى تم اجراإها فً 

ً لٌفربول واسلنؽتون فً وف 1984ووٌلز فً العام  1982اسكتبلندا فً العام 

http://www.mourassiloun.com/
http://www.mourassiloun.com/
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بٌنت عدد الضحاٌا فً المناطق الحضرٌة ولم ٌتم اإلببلغ عنها  1988العام 

 [mawby. 1989. P.6]خوفاً من الفضٌحة. 

ومن نافلة القول إن هذه المسوحات قدمت إلٌنا معلومات مفٌدة ومفاجئة 

 وهً ما ٌأتً:

قدمته اإلحصاءات أظهرت معدالت عالٌة من الجرابم أكثر مما تقدمه و – 1

 الرسمٌة.

 مقارنات بٌن معدالت الضحاٌا فً مناطق وبلدان مختلفة. – 2

معدالت عالٌة ضد األفراد أكثر مما تقع على الشركات والمحال التجارٌة  – 3

 والمكاتب اإلدارٌة والبنوك.

إحجام األفراد والشركات عن إببلغ الشرطة بما وقع علٌهم من اعتداء من  – 4

 ٌبلؽون عن كل ما ٌقع علٌهم ألنهم ٌعدونه عمبلً بسٌطاً ال ٌستحق جناة إذ ال

 اإلببلغ عنه وٌسًء إلى سمعتهم وٌفضحهم.

على الرؼم من ذلك فإن نسبة المبلؽٌن عن الجرابم، التً وقعت علٌهم  – 5

 أكثر بكثٌر من المبلؽٌن فً الماضً بسبب كثرة الجرابم وتنوعها.

ٌات المتحدة أكثر من معدل الجرابم، التً تقع أو إن معدل الجرابم فً الوال – 6

 التً وقعت فً برٌطانٌا، وبالذات عند مقارنة أرقام جرابم القتل.

 ما هً تؤثٌرات الجرابم، التً تقع على الذٌن باتوا ضحاٌا بسببها. – 7

مقارنة الشعور باألمان الحقٌقً الذي تشعر به الضحٌة مع الشعور بعدم  – 8

 ع الجرٌمة علٌها.األمان بعد وقو

تحدٌد بعض الجماعات المهددة باالعتداء )أمثال الفتٌان والفتٌات( ومعرفة  – 9

 [ Mawby. 1989. P.7]شعورهم بعدم األمان. 
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أما فً المجتمع العربً فحدد عباس أبو شامة حاالت إحجام الضحاٌا عن 

بهم هً إبالغهم عما وقع علٌهم من اعتداء خوفا  من الفضٌحة وعدم التشهٌر 

 ما ٌأتً:

العٌب االجتماعً من اإلببلغ عن االعتداء، الذي وقع علٌهم خوفاً من  – 1

 الفضٌحة.

الحرص الشدٌد على إخفاء االعتداء، داخل نطاق األسرة وعدم الخروج  – 2

بها الى العلن، حفاظاً على سمعة الضحٌة وأسرتها والبقاء على اعتبارها 

ولكٌبل ٌدخل اسمها فً لؽط الناس وتوصم االجتماعً داخل المجتمع المحلً 

اجتماعٌاً وصمة سٌبة وٌفرح أعداإها أو خصومها أو حسادها بما وقع علٌها 

 من ضرر وسوء معاملة.

تؤثٌر التسوٌات العابلٌة، التً تتم لتسوٌة األمر حتى ال ٌصل إلى السلطات  – 3

م وصول الرسمٌة وكذلك الشفاعات االجتماعٌة بٌن األفراد تإدي إلى عد

الجرابم العابلٌة إلى دابرة الضوء وذلك راجع إلى تؤثٌر العرؾ االجتماعً 

كضابط سلوكً أقوى من الضوابط الرسمٌة، أوالً، وإلى عدم اإلفصاح عن 

الخصوصٌات الداخلٌة لؤلسرة وإٌصالها إلى موظفً العدالة الجنابٌة وتذاع 

 وتنتشر فضابحها ومشكبلتها.

ا أحٌاناً إلنهاء الخبلفات الحاصلة بطرٌقة وبؤخرى تتدخل السلطات نفسه – 4

بالمصالحة أو اإلنذار حفاظاً على سمعة العابلة ولكً ال تسجل هذه الجرابم 

 فً السجل الرسمً.

حتى إذا أخذت بعض جرابم العنؾ العابلً طرٌقها فً قنوات العدالة  – 5

العابلً، وإنما  الجنابٌة فإنها ال تصنؾ فً السجبلت الجنابٌة تحت بند العنؾ

. ص. ص. 2004أبو شامة. تتبعثر تحت مسمٌات أخرى حسب طبٌعة الجرٌمة. ]

62 – 63 ] 
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 عٍاصر الجقافة االدتىاعية لمفضيخة –/ أ 3

بعد هذا االستطراد ندلؾ إلى عناصر الثقافة االجتماعٌة للفضٌحة، التً تمثل 

حدث بها الناس أحد الضوابط االجتماعٌة العرفٌة والرسمٌة واإلعبلمٌة ٌت

كدرس من دروس الحٌاة االجتماعٌة المنحرفة واكتساب خبرة سلوكٌة وأخبلقٌة 

بعدم الوقوع فً مهاوٌها بذات الوقت تمسً مادة للحدٌث والدردشة فٌما بٌنهم 

 ودافعاً اجتماعٌاً لئلصبلح االجتماعً والتؽٌٌر الثقافً واالجتماعً معاً.

 التشهٌر – 1

األشخاص على المؤل مما ٌسبب لهم منقصة ٌعنً فضح أحد أو بعض 

وٌجعل الناس ٌنفضون من حول المشّهر به وعدم الثقة فٌه فتشٌع لدى الطرؾ 

اآلخر شهوة التشفً ورؼبة االنتقام، وذلك كله بسبب السعً إلى الحصول على 

 مصلحة أو تحقٌق مؽانم.

فاء والتشهٌر لؽة من اإلشهار وهو اإلفصاح والظهور ضد األسرار واإلخ

وقد ٌستخدم فً الخٌر مثل إشهار الزواج وتكرٌم الفابزٌن والمبدعٌن، لكنه 

ؼلب على استعماله فً الشر. وهو فً االصطبلح إشاعة السوء عن اإلنسان 

وفضحه بٌن الناس ومنه اإلخزاء، من الخزي، الذي هو الهوان بالوقوع المذل 

 فً البلٌة والشر والشهرة.

شنٌع واإلشاعة والفضح واإلعبلن والكشؾ. أما ومن مرادفات التشهٌر، الت

أسباب التشهٌر فهً: خوؾ االنخداع به والتعرٌؾ بقدر من هو خٌر منه 

والترهٌب فً فعل أخفاه وإلرضاء موتور بفعله ولٌعتبر به ؼٌره وللتنفٌر من 

 مثل فعله. 

 اما مصالح التشهٌر المشروع، فهً: 

 هر به فً مال أو عمل أو عرض.التحذٌر من التعامل البريء مع المش – 1
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 تمكٌن ضحاٌاه، الذٌن تسلط علٌهم بنحو شهادة زور، من القدح فٌه. – 2

 اتخاذ االحتٌاطات البلزمة فً معامبلته بما ٌضمن السبلمة منه. – 3

 ردع اآلخرٌن وزجرهم عن مثل عمله.  – 4

 تمكٌن الباحثٌن من دراسة أحواله حتى أصبحت ظاهرة. – 5

 كساره وانحسار شره مدة معقولة عقب التشهٌر.ضمان ان – 6

 إظهار المساواة والعدل فً التعامل مع المنحرفٌن من بٌن فبات المجتمع. – 7

توثٌق األحداث المهمة فً المجتمع مما فً توارثه مصلحة عامة.  – 8

[www.cojss.com]  

 الوصمة أو الوسمة االجتماعٌة – 2

و مجموعة من الناس وذلك ألسباب هً الرفض االجتماعً الشدٌد لشخص أ

اجتماعٌة ممٌزة مقبولة من الؽالبٌة بحٌث أن فاعل األمر المسبب للوصمة ٌكون 

موسوماً بها وممٌزاً عن باقً أفراد المجتمع. وصنؾ عالم االجتماع األمرٌكً 

 )ارفنك كوفمان( الوصمة: 

بدانة أو النحولة التشوهات الخارجٌة أو الظاهرة مثل الندبة أو الجذام أو ال – 1

 المرضٌة.

انحرافات فً السمات، مثل االضطرابات النفسٌة أو اإلدمان على  – 2

 المخدرات والكحول باإلضافة إلى وجود سجل إجرامً.

وصمات عار قبلٌة وهً التً ٌخرق فٌها فاعلها عادات وتقالٌد سواء  – 3

سٌة، كما ٌحدث تخٌلٌة أم حقٌقٌة ضمن القبٌلة أو المجموعة العرقٌة أو الجن

 [  [https://ar.m.wikipedia.orgضمن اتباع الدٌانات.  

ٌُعّرؾ "الوصم"، بنحو عام، بؤنه إطبلق أو إلصاق مسمٌات  فضبلً عما تقدم 

ؼٌر مرؼوب فٌها بالفرد من جانب اآلخرٌن، على نحو ٌحرمه من التقبل 

https://ar.m.wikipedia.org/
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ٌد المجتمع له، ألنه شخص مختلؾ عن بقٌة األشخاص فً االجتماعً أو تؤٌ

المجتمع. وٌكمن هذا االختبلؾ فً خاصٌة من خصابصه الجسمٌة أو العقلٌة أو 

النفسٌة واالجتماعٌة التً تجعله مؽترباً عن المجتمع الذي ٌعٌش فٌه ومرفوضاً 

 منه، مما ٌجعله ٌشعر بنقص التوازن النفسً واالجتماعً.

 Goffamnلجوفمان  Labelingصمة فً نظرٌة التسمٌة ظهر مفهوم الو

، وٌشٌر إلى عبلقة التدنً، التً تجرد 1963فً كتابه "الوصمة" فً العام 

الفرد من أهلٌة القبول االجتماعً الكامل، وترّكز البحث فً هذا المجال بصفة 

أساس على المشكبلت الناجمة عن وصم األفراد والجماعات، وعلى آلٌات 

ٌُوصم بها التكٌؾ،  التً ٌستخدمونها لمجابهة هذه المشكبلت، والوصمة، التً 

الفرد وقد تكون جسمٌة )العدوى بؤمراض جسدٌة(، أو وثابقٌة )صحٌفة حالة 

 جنابٌة(، أو قرٌنٌة )صحبة سٌبة( سواء كانت منسوبة أم مكتسبة.

إن الوصمة هً العملٌة، التً تنسب األخطاء واآلثام الدالة على االنحطاط 

الخلقً إلى اشخاص فً المجتمع، فتصفهم بصفات بؽٌضة أو سمات تجلب لهم 

العار أو تثٌر اإلشاعات. وتشٌر الوصمة إلى أكثر من مجرد الفعل الرسمً من 

جانب المجتمع تجاه العضو، الذي أساء التصرؾ أو كشؾ عن أي اختبلؾ 

ملحوظ عن بقٌة األعضاء. وذهب جورج هربرت مٌد إلى أن الوصمة 

جتماعٌة تزداد بناًء على حجم العقوبات المفروضة على مخالفً القانون اال

ونوعها. فؤكد أن العقوبات الصارمة المرتبطة بالمتابعة والمقاضاة مسؤلة 

تتعارض مع إعادة تكٌٌؾ المنحرؾ. كما أن اإلجراءات التً ُتتخذ نحو مخالفً 

ا ٌخلق روح العداوة عند القانون تإدي إلى تدمٌر التفاعل بٌنهم وبٌن المجتمع، م

المنحرؾ. وٌنطوي توجه مٌد هذا على أن نظام العقوبات الصارمة هو نظام 

فاشل تماماً، وإن فشله ال ٌقتصر على عجزه عن ردع االنحراؾ فقط، وإنما 

 ٌمتد إلى تكوٌن فبة إجرامٌة.

إن المبالؽة فً تطبٌق الجزاءات ُتثٌر الحقد والعداوة عند المنحرؾ. كما 

االتجاه العدابً من جانب المجتمع إلى مزٌد من االنحراؾ. وإن عدم  ٌإدي
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االتساق فً فرض العقوبات هو أهم ما ٌعرض الشباب الحتراؾ الجرابم 

إلحساسهم المتزاٌد بالظلم، إذ مهما كانت فداحة الذنب، الذي ارتكبه الفرد، 

أن المجتمع فربما تكون هناك درجات من اإلجرام لم ٌصل إلٌها بعد. فإذا شعر 

ٌتصرؾ نحوه بصفة طاؼٌة وعنٌفة فالنتٌجة الطبٌعٌة لذلك هو الشعور 

باالؼتراب عن المجتمع والنظر إلى زمبلبه من المجرمٌن بوصفهم األشخاص 

الذٌن ٌعاملونه باحترام ورفق، لذا قد ٌؽادر السجٌن وهو عدو للمجتمع، وأكثر 

 ً.مٌبلً، من ذي قبل، إلى مواصلة االنحراؾ اإلجرام

لذا أكد لٌمرت على ان رد الفعل المجتمعً إزاء السلوك المنحرؾ، ؼالباً ما 

تلعب دوراً فعاالً فً  –مثبلً  –ٌُفضً إلى تقوٌته ولٌس إلى اختزاله. فالسجون 

إفراز المجرمٌن والعتاة منهم أكثر من إصبلحهم. وأٌما كانت األسباب األصلٌة 

لجزاءات االجتماعٌة تإدي إلى للسلوك المنحرؾ أو االنحراؾ األولً، فا

االنحراؾ الثانوي، حسبما ٌقول المثل: "إذا افترضت الشر فً شخص ما 

 فسوؾ ٌعٌش شرٌراً" 

وٌوضح هذا اعتماد مفهوم الوصمة على عدد من المعانً المرتبطة بالفعل، 

والفاعل، والظروؾ، وأفكار الفرد الموصوم وشخصٌته ومعتقداته، وكذلك 

 لتً تطّبق الوصم ومعتقداتها.أفكار المجموعة ا

ٌُنشبه وٌخلقه المجتمع.  Beckerوبناًء على ذلك ٌوضح بٌكر  أن االنحراؾ 

وهو ال ٌعنً المفهوم العام، الذي ٌشٌر إلى أن أسباب االنحراؾ تنبع من الواقع 

االجتماعً للمنحرؾ أو من المتؽٌرات االجتماعٌة، التً تدفعه إلى االنحراؾ، 

جماعات تساعد على خلق االنحراؾ بوضعها القواعد، التً وإنما ٌعنً أن ال

ٌمثل الخروج عنها انحرافاً، وتطبٌقها لهذه القواعد االجتماعٌة ضد بعض 

عن القواعد االجتماعٌة.  outsidersاألشخاص ومن ثم وصمهم بالخارجٌن 

ووفقاً لذلك ٌصبح تعرٌؾ االنحراؾ ال عبلقة له بواقع الفعل الذي ٌخالفه الفرد 

أو خصابصه، وإنما هو نتاج مباشر لما قد ٌترتب على تطبٌق القواعد الجزابٌة 
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ضد المخالؾ من آثار سلبٌة. ومن ثم فالمنحرؾ هو الشخص الذي ٌتم إلصاق 

 الوصمة به، أو السلوك الذي تصم الجماعة أو المجتمع الفرد به. 

ٌُعد ٌتضح مما سبق أن المجتمعات هً التً تحدد إقرار بعض القواعد، ا لتً 

انتهاكها انحرافاً من منظور بناء ذلك المجتمع، وأن االنحراؾ لٌس خاصٌة 

للفعل الذي ٌرتكبه الفرد، وإنما هو مسؤلة تتعلق بثقافة المجتمع وبنظرة أبنابه، 

وبمعنى آخر فإن االنحراؾ لٌس صفة ٌوصؾ بها السلوك فً ذاته، وإنما 

 ء القٌم والمعاٌٌر السابدة.خاصٌة ٌخلعها المجتمع على سلوك معٌن فً ضو

أما عن كٌفٌة حدوث عملٌة الوصم، فٌذهب بٌكر إلى أن المضمون الربٌس 

لهذه العملٌة ٌتركز أساساً على التؤثٌرات المهمة، التً ٌحدثها إلصاق االنحراؾ 

بؤفراد معٌنٌن، مثال على ذلك كٌؾ ٌنظر بقٌة أفراد المجتمع إلى هإالء، وكٌؾ 

هم؟ وأخٌراً أثر هذا الوصم على أنماط التفاعل بٌن هإالء ٌنظرون هم إلى أنفس

األفراد وبٌن اآلخرٌن، ألن وصؾ فرد ما بصفة االنحراؾ ٌعنً أن هذا الفرد 

والجماعة المحٌطة به ٌنبؽً أن ٌكٌفوا أنفسهم للتعامل معاً بوصؾ أن هذا الفرد 

 ذو شخصٌة ؼٌر سوٌة، ومن ثم تحدث عملٌة الوصم.

 ٌتحدد مفهوم الوصم من خالل العناصر اآلتٌة:وبناء  على ذلك 

م  – 1 ٌتسم المجتمع اإلنسانً بوضع العدٌد من القواعد االجتماعٌة، التً تنظَّ

 السلوك اإلنسانً وتحفظ للمجتمع توازنه واستقراره.

ٌتحدد نوع سلوك الفرد من خبلل تطبٌق هذه القواعد المنظمة للسلوك علٌه  – 2

ك بكونه )منحرفاً( ٌكون من خبلل رد الفعل تجاه ومن ثم فإن تحدٌد السلو

هذا السلوك وال ٌرجع إلى السلوك ذاته فإذا لم ٌكن هناك رد فعل فبل ٌكون 

 .devianceهناك انحراؾ 

عندما ٌدرك المشاهدون االجتماعٌون سلوكاً ما وٌصمونه باالنحراؾ فإن  – 3

رم أو مرتكب هذا السلوك ٌوصم أٌضاً باالنحراؾ وٌكتسب صفة مج

 منحرؾ.
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ٌنظر المشاهدون إلى الفرد، حال وصمه، بؤنه ٌتصرؾ فً ضوء ما ُوِصم  – 4

ٌُنظر إلٌه، بالدرجة األولى، على أنه  به، فالشخص الموصوم بؤنه مجرم 

ٌُسلّم بها.  مجرم مع تجاهل السمات األخرى التً 

ٌن من صدر رد الفعل )األفراد، الجماعات( هإالء، الذ –عادًة  –ٌراقب  – 5

وصموا بؤنهم منحرفٌن، ألن من المحتمل عودتهم الرتكاب السلوك 

 اإلجرامً نفسه مرات أخرى. 

وما ٌصاحبه  –تجاه الموصومٌن  –ؼالباً  –ٌكون رد الفعل االجتماعً  – 6

من مواقؾ واتجاهات سلبٌة نحوهم من أفراد المجتمع وجماعاته ومإسساته 

ة والرفض والنبذ االجتماعً لهم معبراً عن االستنكار والسخرٌ –الرسمٌة 

 وألسرهم بصفة خاصة، ما ٌفرض علٌهم نوعاً من العزلة االجتماعٌة.

ٌترتب على رفض المجتمع ونبذه الموصوم سلوكاً منحرفاً )انحراؾ  – 7

ثانوي( وٌعد نتاجاً لتقبل الوصم بوصفه هوٌة ذاتٌة تإدي بالموصوم إلى 

واالبتعاد عن مزاولة النشاط  االتجاه نحو امتهان الجرٌمة واالنحراؾ

 المشروع.

 أنماط الوصم

 ٌمكن تحدٌد أهم صور الوصم االجتماعً وأنماطه على النحو اآلتً: 

 الوصمة الجسمٌة –أ 

وهً المرتبطة باإلعاقة الجسمٌة تلك اإلعاقات الناتجة عن قصور أو عجز 

طفال أو فً الجهاز الحركً، وتحدث نتٌجة لحاالت الشلل الدماؼً أو شلل األ

بتر طرؾ من أطراؾ الجسم، وربما تكون العوامل المسببة لهذه اإلعاقات 

 عوامل وراثٌة أو مكتسبة.

 الوصمة العقلٌة –ب 
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وهً المرتبطة بالضعؾ العقلً أو التخلؾ العقلً على نحو ال ٌساعد الفرد 

على التعلم المعتاد، وإلى نقص القدرات البلزمة للتوافق فً وسط بٌبً وثقافً 

ما  –نتٌجة لعدم اإلدراك والتصرؾ المناسب فً المواقؾ المختلفة  –عٌن م

ٌإدي إلى عدم القدرة على مواجهة البٌبة االجتماعٌة التً ٌعٌش فٌها الفرد. 

وكذلك انعدام الكفاءة االجتماعٌة والمهنٌة ونقص القدرة على االستقبلل فً 

 أو إشرافهم.شإون الحٌاة االجتماعٌة كافة من دون رقابة اآلخرٌن 

 الوصمة الحسٌة –ت 

وهً مرتبطة باإلعاقة الحسٌة، أي فقدان كفاءة وظٌفة إحدى الحواس أو 

ٌُشٌر  بعضها بدرجة كلٌة أو جزبٌة، خصوصاً حاستا البصر والسمع، و

مصطلح اإلعاقة البصرٌة إلى مجموعة األشخاص، الذٌن لدٌهم جوانب قصور 

عاقة السمعٌة فتمتد لتشمل كبلً من فً تكوٌن حاسة البصر ووظٌفتها. أما اإل

 الصمم والضعؾ الّسمعً.

 الوصمة اللغوٌة  –ث 

وهً المرتبطة بعٌوب استخدام اللؽة والكبلم، فالكبلم ٌكون ؼٌر سوي حٌنما 

ٌنحرؾ كثٌراً عن كبلم اآلخرٌن بدرجة تلفت االنتباه وٌعٌق االتصال وٌسّبب 

 حالة من الضٌق للمتحدث أو المستمع. 

 وصمة العرقٌةال –ج 

وهً المرتبطة بوجود اختبلفات فً السبللة والوطن والدٌن داخل المجتمع 

الواحد. ولعل التمٌٌز العنصري، الذي كان، من قبل، فً الوالٌات المتحدة 

االمرٌكٌة وجنوب افرٌقٌا أو صراع الطوابؾ قدٌماً وحدٌثاً فً الهند، أكبر دلٌل 

 ٌة على كثٌر من المجتمعات.على مدى سٌطرة هذه االختبلفات العرق

 الوصمة الجنائٌة –ح 
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تشٌر الوصمة الجنابٌة الى العملٌة التً ُتنسب األخطاء واآلثام الدالة على 

االنحطاط الخلقً إلى أشخاص فً المجتمع فتصفهم بصفات بؽٌضة أو سمات 

تجلب لهم العار أو تثٌر حولهم الشابعات ولذلك تشٌر هذه العملٌة إلى أكثر من 

رد الفعل الرسمً من جانب تجاه الفرد الذي أساء التصرؾ أو كشؾ عن مج

 [ www.moqatel.com]أي اختبلؾ ملحوظ عن بقٌة األعضاء داخل المجتمع. 

 النبذ االجتماعً – 3

ٌعنً اقصاء أحد األشخاص خارج عبلقة أو نشاط اجتماعً معٌن ألسباب 

فً المجتمعات كافة اجتماعٌة وهً وسٌلة ضبطٌة عرفٌة اجتماعٌة موجودة 

وتتطلب حلوالً جذرٌة لما تخلفه لدى ضحاٌاها من آالم نفسٌة قد تختلط 

بالجسدٌة تتمثله هذه الوسٌلة الضبطٌة نبذ الضحٌة اجتماعٌاً فً مواجهة سوء 

المعاملة والرفض العاطفً أو التعرض للسخرٌة والتهكم من الؽٌر باإلضافة 

ن وفً أقصى الحاالت قد ٌصل النبذ إلى تعرضها لتجاهل وجودها من اآلخرٌ

إلى التعدي الجسدي على الضحٌة. ]النبذ االجتماعً، خالد خلٌفة 

https://m.facebook.com] 

ٌعانً الؽجر فً العراق من النبذ االجتماعً والتهمٌش الرسمً لهم، منذ 

لمختلفة. وزادت معاناتهم منذ العام عقود، حٌثما أقاموا فً مناطق العراق ا

 إذ باتوا تطاردهم الجماعات اإلسبلمٌة المتشددة 2003

 غجر العراق ٌعانون الفقر والتهمٌش

كلم جنوبً  193: اضطر الشاب فتحً كامل إلى الهجرة من الدٌوانٌة )بؽداد

 بؽداد( إلى العاصمة العراقٌة بؽداد بحثاً عن عمل، بسبب البطالة، التً ٌعانً

ٌّه"، على حد تعبٌره.  منها، ألنه من "الكاول

وحٌن اكتشؾ أمره فً بؽداد، بعد عمل نحو السنة فً منطقة الشٌخ عمر، 

التً تكثر فٌها الورش الصناعٌة، بدأ ٌضاٌقه بعض الناس وٌلقبونه "بالكٌولً" 

https://m.facebook.com/
https://m.facebook.com/
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باللهجة البؽدادٌة، ما اضطره إلى الرجوع قافبلً إلى قرٌة الؽجر فً الدٌوانٌة 

 أهله وقومه. حٌث

وٌقول الكٌولً أبو سعٌد )ٌشٌر إلى أن هذه التسمٌة تدل على نبذ المجتمع له( 

إن الكثٌر من العراقٌٌن ٌنظرون إلٌنا كمشروع متعة جنسٌة، أو عمال سخرة، 

 ونستحق العٌش على هامش الحٌاة.

، كان الجمٌع ٌقصدنا من مسإولٌن وكبار 2003وٌضٌؾ: "قبل العام 

س عادٌٌن ٌقضون أوقاتا ممتعة ولٌالً حمراء، لكنهم ٌلعنوننا الموظفٌن وأنا

وٌنبذوننا فٌما بٌنهم". وٌضٌؾ: "نحن أناس محتقرون، هذا هو قدرنا، على 

 المستوٌٌن الشعبً والرسمً".

وتعانً قرٌة الؽجر )تقع بٌن مدٌنة الدٌوانٌة مركز محافظة القادسٌة وقضاء 

الكهرباء، كما أن بٌوتها الطٌنٌة عفك( من نقص الخدمات وانعدام الماء و

 أضحت عبارة عن أطبلل بعدما هجر المنطقة الكثٌر من أبنابها.

وبحسب أبو مرام فإن بعض األهالً اعتمدوا على الزراعة كمصدر رزق، 

لكن عدم امتبلكهم األراضً الزراعٌة ٌعقد عملهم وٌجعله حالة مإقتة ال ٌمكن 

ذي ٌسكن اآلن فً بؽداد وهو من الؽجر االعتماد علٌها. وٌعٌش أبو مرام، ال

الذٌن تركوا قومهم فً ظل حالة نفسٌة قلقة، إذ تتناوب علٌه أوقات من الكآبة، 

 منذ فرار ابنته الوحٌدة إلى جهة مجهولة )ٌعتقد أنها فً سورٌا(.

وٌعمل أبو مرام عامبلً فً أحد الفنادق فً بؽداد، وٌسعى إلى الهجرة من 

 والفقر، الذي ٌعانٌه. العراق بسبب المعاناة

وٌتابع أبو مرام: "رحلتً هذه ستكون هجرة نهابٌة، وربما أجد من خبللها 

 ".2008ابنتً الوحٌدة، التً ؼابت عنً منذ العام 

ولم ٌعاود أبو مرام زٌارة أهله، منذ أن اعتدت علٌه جماعة متطرفة تدعً 

قٌام بؤعمال انتسابها إلى جهة حكومٌة، حٌث أجبروه على التعهد بعدم ال

 "مشٌنة" على حد وصفهم.
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وٌتابع أبو مرام: "لم أفهم ماذا تعنً "مشٌنة"، ألن أؼلب هإالء الذٌن 

ٌبلحقوننا كانوا زبابن للؽجر، لكنهم اآلن انقلبوا رأسا على عقب فً التصرفات 

 واألفكار.

وفً الؽالب ٌعانً الؽجر اعتداء جماعات تدعً أنها تسعى إلى نشر الفضٌلة 

مجتمع. وٌقول الشاب ؼسان إن بعض أبناء العشابر ٌتربصون بنا الدوابر، فً ال

 وٌتحرشون ببنات الؽجر، وٌحاولون اصطحابهن معهم.

ٌّه( فً العراق ٌعودون  وبحسب الباحث فً التارٌخ سعٌد رزاق فان )الكاول

فً أصولهم إلى ؼجر شبه الجزٌرة الهندٌة وأسبانٌا. وٌتراوح عددهم فً 

حو مابة وخمسٌن ألؾ نسمة، وٌسكنون فً قرى وتجمعات بشرٌة العراق بٌن ن

مهمشة ومعزولة، كما أن بعضهم هاجر من العراق فً السنٌن الماضٌة، كما 

هجر بعضهم قومه بؽٌة االندماج فً المجتمع محاوالً "الذوبان" فٌه والتخلص 

 من لقب "الكاولً" الذي صار مرتبطا بالنبذ واالحتقار االجتماعً.

ساهرة الؽجرٌة كٌؾ تحول الكثٌر من الزبابن من زوار علنٌٌن إلى  وتروي

زبابن ٌقتربون منا متنكرٌن خوفاً من افتضاح أمرهم، وحٌن نخبرهم أن الؽجر 

لم ٌعودوا "مشروع متعة" وأن األمر انتهى إلى األبد، ٌهددوننا باللجوء إلى 

 القوة أو بخلق القصص والشابعات حولنا.

اضً اعترضنا شباب من العشابر المجاورة فً الرٌؾ وتضٌؾ: "العام الم

وهددونا بالقتل والسجن إذا لم نلب مقاصدهم فً المتعة الجنسٌة، لكن األقدار 

شاءت أن نفلت منهم". وتعمل ساهرة الٌوم فً الخٌاطة وبعض أعمال السخرة 

 والزراعة لتوفٌر لقمة العٌش.

العراق هً الرقص ومنذ عقود طوٌلة كانت مهنة الؽجر الربٌسة فً 

والؽناء، وتحولت قرٌة الؽجر، منذ نحو عقد من الزمن، إلى مرتع لطبلب 

المتعة الجنسٌة مقابل مبالػ تدفع إلى النساء. وٌمتهن الؽجر أٌضا التجارة 

والعمل فً مهن مختلفة كتركٌب األسنان وإصبلح األوانً المعدنٌة وبٌع الحلً 

 الذهبٌة وقراءة الطالع.



 

  013 

 

ة فً بعض األٌام إلى المدن المجاورة تتجول بٌن البٌوت لتقرأ وتسافر ساهر

"البخت" والكؾ للنساء والرجال على حد سواء. كما تمتهن رفٌقات لها مهنة 

 التسول متخفٌات فً البرقع، فً الخفاء فً الدٌوانٌة وبابل وبؽداد.

وٌتحدث أبو مازن عن أخته وزوجها، اللذٌن هاجرا إلى بؽداد إذ تعمل 

جة فً مهنة التسول فً الخفاء، بٌنما تعمل االبنة فً أحد المبلهً اللٌلة. الزو

 أما األب فٌعمل سابق أجرة.

وٌتحدث أبو مازن عن عاببلت من "الكاولٌة" هاجرت إلى األردن وسورٌا 

كما نجحت بعض األسر فً الحصول على إقامة أو صفة اللجوء فً السوٌد 

 والنروٌج...

ٌسكن المنطقة منذ ما ٌقارب أكثر من عقد، أنه منذ وٌشٌر أبو بشٌر، الذي 

هجرة فعالٌات الطرب والمتعة الجنسٌة  2003أن قرر الؽجر منذ عام 

والرقص، فان األهالً ٌعانون فقراً مدقعاً وصل إلى حد الجوع على الرؼم من 

أن الكثٌر من المسإولٌن الذٌن زاروا المنطقة وعدوا بتطوٌرها ودعم أهالً 

 ما تخلوا عن فعالٌات المتعة و)الفساد(، على حد تعبٌرهم. الؽجر إذا

لكن الؽجر لم ٌتلقوا أي دعم على الرؼم من تلبٌتهم الشروط المطلوبة. 

وٌشٌر أبو بشٌر إلى الخدمات القلٌلة، التً قدمت إلى المنطقة منها زٌارة لجنة 

 من حقوق اإلنسان العام الماضً باإلضافة إلى نصب خزانات ماء.

إذ كانت محط أنظار  2003ما كانت المنطقة تعانً ازدهارا قبل العام وبٌن

كثٌرٌن ٌتوددون إلى الؽجر وٌجلبون لهم الهداٌا وٌمطرونهم بالمبالػ المالٌة 

بسبب المتعة، التً ٌوفرها القوم لهم، وسط مجتمع محافظ تؽلب علٌه العادات 

س، فالزابر إلى المنطقة العشابرٌة وتسوده القٌم الدٌنٌة، لكن الٌوم ٌحدث العك

 ٌراها قد تحولت إلى أطبلل، من حجارة وأعمدة خشبٌة وصفابح معدنٌة.

وعلى الرؼم من أن الؽجر العراقٌٌن الٌوم ٌحاولون بشتى الوسابل االختبلط 

فً المجتمع واالندماج فٌه عبر ترك القوم والهجرة إلى مدن أخرى، إال أن ذلك 
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لٌمعن الناس فً النظر إلٌه، نظرة احتقار  ال ٌجدي نفعا حٌن ٌنكشؾ األمر،

 ودونٌة.

فقد هجرت أم سمر أهلها إلى مدٌنة الدٌوانٌة ولم تعد تلتقً قومها الؽجر 

محاولة البدء فً حٌاة جدٌدة، حرٌصة على عدم افتضاح أمرها، لكن ذلك سبب 

 لؤلسرة البطالة والحالة االقتصادٌة المتردٌة.

نٌة منحتهم "الجنسٌة العراقٌة" منذ وعلى الرؼم من أن الجهات المع

الثمانٌنٌات وحاولت توطٌنهم والنهوض بواقعهم الصحً واالقتصادي 

واالجتماعً إال أن الخطط لم تنجح فً هذا الصدد بسبب ؼٌاب االستراتٌجٌات 

 والبرامج الدابمة.

وٌقول سعٌد جابر، وهو ؼجري، إن القوم نالوا بعض االهتمام والرعاٌة 

اطقهم بعض االزدهار فً السبعٌنات والثمانٌنات، كما شهد حٌث شهدت من

المجتمع انفتاحاً نسبٌاً علٌهم، لكن ذلك لم ٌدم طوٌبلً، إذ ازدادت عزلة مناطقهم 

وأصبحت أكثر تهمٌشاً وابتعاداً عن المجتمع لٌسكنوا منذ سنٌن فً كانتونات 

افة إلى بعض معزولة منبوذة فً مناطق دٌالى وبؽداد والبصرة ونٌنوى باإلض

 [elaph.comالقرى فً المثنى والدٌوانٌة وؼٌرها. ]

   Victimالضحٌة  – 4

هً التً تمَّ القضاء علٌها أو االستحواذ على ملكٌتها أو تجرٌدها من قوتها 

)المادٌة أو المعنوٌة( أو تجمٌد حركتها وحٌوٌتها. وهناك ضحاٌا بسبب 

ضوابط المجتمع بالوصم أو النبذ  انحرافها عن معاٌٌر المجتمع وقٌمه فتعاقبها

حرمها من االحتضان الدافا الذي ــاالجتماعً )فً المجتمعات التقلٌدٌة( وت

 تقدمه لكل من ٌلتزم بضوابطه العرفٌة.

  Social controlالضبط االجتماعً  – 5

إن انانٌة الفرد ونرجسٌته الؽرٌزٌة تتطلب وجود ضوابط اجتماعٌة تحجمها 

ا الؽرٌزٌة على حساب ؼرابز اآلخرٌن فٌحصل صراع لكٌبل تحقق طبٌعته
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ونزاع. لذا فؤنه من الضروري وجود ضوابط مجتمعٌة تكون بمنزلة كوابح أو 

لجام ٌلجم شراسة ؼرٌزة األنانٌة وقوتها وشراهتها، التً ٌتصؾ بها الكابن 

البشري من تنشبته االجتماعٌة، التً تحاول تطبٌع سلوكه الفردي لتحوله إلى 

 اجتماعً.سلوك 

ال ٌوجد مجتمع من دون نظام اجتماعً ألنه ٌمثل عموده الفقري فً بنابه 

االجتماعً، وال ٌوجد نظام اجتماعً خاٍل من الضوابط االجتماعٌة تعمل على 

دعمه وتعزٌزه وال توجد ضوابط اجتماعٌة فاقدة آللٌات تستخدمها فً ضبط 

دابٌاً أم حضرٌاً أم صناعٌاً افراد المجتمع وتوجٌههم، سواء كان ذلك تامجتمع ب

أم معلوماتٌاً، وكلما كبر حجم المجتمع وتعقد تركٌبه كثرت الضوابط االجتماعٌة 

فٌه. هذه حقابق اجتماعٌة ثابتة تعٌش فً رحم كل مجتمع وال توجد آلٌات 

ضبطٌة ال تستخدم جزاءات مادٌة ومعنوٌة إال أن االختبلؾ فً موضوع 

)إال أنها واحدة فً جمٌع المجتمعات(، بل فً  الضوابط ال ٌكمن فً طبٌعتها

آلٌاتها وأهدافها. إذ كلما تقدم المجتمع وتطور ذهبت الضوابط لتحقٌق هدؾ 

 أكثر إنسانٌة.

 أما أهداؾ الضوابط االجتماعٌة فهً: 

العمل على تحقٌق االمتثال لمعاٌٌر الجماعة وقٌمها االجتماعٌة لكً ٌشعر  – 1

 ٌجمع بٌنهم كقاسم مشترك. افرادها بشعور جمعً واحد

المحافظة على درجة عالٌة من التضامن االجتماعً بٌن أفراد الجماعة  – 2

 االجتماعٌة من أجل دوام بقابها ومتانتها.

دعم أصحاب المواقع العلٌا ممن ٌملكون سلطة ونفوذاً اجتماعٌاً  – 3

لسلطة وتعزٌزهم. أي الصفوة الحاكمة، وهذا ٌدعونا إلى القول إن أفراد ا

الحاكمة ٌستخدمون وسابل الضبط االجتماعٌة )العرفٌة والقانونٌة( لدعم 

 [Rouok. 1980. P.4مشروعٌة حكمهم الفبوي داخل مجتمعهم. ]

 احترام الحق العام والخاص والنظام االجتماعً. – 4
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 إرقاء السلوك االجتماعً إلى درجة عالٌة من االلتزام بالقرارات الجمعٌة. – 5

 لتجاوزات والخروقات الفردٌة ومعاقبة مقترفٌها.منع ا – 6

 تحقٌق األمن االجتماعً. – 7

 توزٌع الفرص على األفراد بنحو عادل. – 8

 إقامة العدالة بٌن الناس. – 9

 أما عقوبات الضوابط االجتماعً )العرفٌة والقانونٌة( فهً: 

 ٌة.الؽرامات المالٌة كشرط الستمرار االحتفاظ بالعضوٌة التنظٌم – 1

 التعوٌض عن األضرار. – 2

 فقدان العضوٌة فً التنظٌم أو خسرانها )الفصل( – 3

 فقدان العمل )بالطرد( – 4

 االمتعاض االجتماعً. – 5

 االحتقار االجتماعً. – 6

 النبذ االجتماعً. – 7

 السخرٌة عن طرٌق االستهزاء. – 8

 الضحك الساخر. – 9

 السجن. – 10

 [ 41 – 40. ص. 2006اإلعدام. ]العمر.  – 11

 

 السلطة الرابعة ووثائق "وٌكٌلٌكس" – 6
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على وسابل  Fourth Estateٌطلق مصطلح السلطة الرابعة باإلنجلٌزٌة 

اإلعبلم عموماً وعلى الصحافة بنحو خاص. وٌستخدم المصطلح فً سٌاق 

إبراز الدور المإثر لوسابل اإلعبلم، لٌس فً تعمٌم المعرفة النوعٌة والتنوٌر 

بل فً تشكٌل الرأي وتوجٌه الرأي العام، واإلفصاح عن المعلومات  فحسب،

وخلق القضاٌا وتمثٌل الحكومة لدى الشعب، وتمثٌل الشعب لدى الحكومة، 

 وتمثٌل األمم لدى بعضها بعضاً.

ومنذ أول ظهور مشهور له منتصؾ القرن التاسع عشر استخدم المصطلح 

لصحافة العالمٌة، منذ ذلك الحٌن، بكثافة انسجاماً مع الطفرة، التً رافقت ا

لٌستقر أخٌراً على معناه، الذي ٌشٌر بالذات إلى الصحافة وبالعموم إلى وسابل 

 كاإلذاعة والتلفاز. mass mediaاالتصال الجماهٌري 

وٌبدو أن تعبٌر "السلطة الرابعة" تعرض إلى فهم خاطا فً اللؽة العربٌة إذ 

ثة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة كون ٌكثر ربطه بالسلطات الدستورٌة الثبل

هً رابع سلطة دستورٌة لٌس لها نظٌر  –الصحافة أو وسابل االعبلم عموماً 

فً التؤثٌر، إال أن السلطة المعنٌة فً المصطلح تبعاً لمن أطلقه أول مرة هً 

 القوة التً تإثر فً الشعب وتعادل أو تفوق قوة الحكومة.

لق تعبٌر "السلطة الرابعة" إال أنه اتفاق واسع ٌدور الجدل حول أول من أط

ٌنعقد حول دور المإرخ األسكتلندي توماس كارلٌل فً إشهار المصطلح وذلك 

حٌن اقتبس عبارات للمفكر  1841من خبلل كتابة "األبطال وعبادة البطل" 

اإلٌرلندي ادموند بٌرك أشار فٌها األخٌر إلى األحزاب الثبلثة )أو الطبقات(، 

تحكم الببلد فً ذلك الوقت، رجال الدٌن والنببلء والعوام، قاببلً إن التً 

المراسلٌن الصحفٌٌن هم الحزب الرابع "السلطة الرابعة" األكثر تؤثٌراً من 

األحزاب األخرى كافة. كما ٌبدو أن بٌرك كان فً ذهن كارلٌل عندما كتب 

المصطلح أٌضاً. عبارة أورد فٌها  1837األخٌر فً مإلفه "الثورة الفرنسٌة" 

أما الروابً اإلنجلٌزي هنري فٌلدنج فٌبرز بصفته أول مستخدم معروؾ لتعبٌر 

(Fourth Estate فً كتاب له فً العام )1752 [https://ar.wikipedia.org] 
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مع ظهور الحكومات  ةقد ظهر مفهوم اإلعبلم كسلطة رابعفضبلً عن ذلك ف

ثبلثة. عندما بدأ الفصل بٌن الدٌمقراطٌة وتطور منطق مفهوم السلطات ال

السلطة التشرٌعٌة والسلطة التنفٌذٌة والسلطة القضابٌة وعّدها سلطات مستقلة. 

ومن هنا جاء تعرٌؾ اإلعبلم كسلطة أخرى فً الدولة، التً تتكون من 

السلطات المذكورة أعبله. وتعرٌؾ اإلعبلم كسلطة من سلطات الدولة ٌعتمد 

ن الدولة وأجهزتها. فمفهوم السلطة الرابعة ؼٌر بالطبع على العبلقة بٌنه وبٌ

جابز إذا كانت هناك عبلقة بٌن الدولة واإلعبلم أو شكل من أشكال التؤثٌر 

للحكومة على اإلعبلم. هذه الحالة تظهر عندما تسٌطر أجهزة الدولة على 

اإلعبلم وتشرؾ علٌه وتسٌره بما تراه مناسباً لها، مثل هكذا إعبلم ال ٌمكن أن 

 مٌه سلطة ألنه تابع إلى جهاز الدولة.نس

هل بقٌت الصحافة سلطة رابعة؟ فً الواقع أنها قفزت عن هذا الموقع وعلى 

حساب بعض السلطات من حٌث مركزها ودورها وأهمٌتها فهً لم تعد سلطة 

رابعة، بل تقدمت وشبكة الجزٌرة والمواقع اإلخبارٌة أبرز دلٌل على ذلك 

كثٌرة منها المربً والمسموع والمكتوب وبثورة  وأصبح لها دوابر وتفرعات

االلكترونٌات واألرقام أصبح منعها أو حجبها أو السٌطرة علٌها أشبه بالسٌطرة 

على القضاء بؤكمله... عبلوة على ذلك فإن مفهوم السلطة الرابعة فً الدول 

الدستورٌة ال ٌنطبق فقط على اإلعبلم، بل كذلك على منظمات المجتمع المدنً 

واالتحادات والنقابات والبنوك أٌضاً، إذاً على الصحفٌٌن واإلعبلمٌٌن أن 

ٌحترموا أنفسهم أكثر من ذلك ألن الصحفً أهم من وزٌر وأهم من قاضً وأهم 

من نابب، الصحفً أو اإلعبلمً سقفه السماء ولم تعد الدول تستطٌع أن تملً 

د الذي ٌحكمه إذا علٌه ما ٌبث، فقط ضمٌره وانتماإه هو الكونترول الوحٌ

اعترؾ المسإولون واإلدارٌون بهذه الحقٌقة وانفتحوا على اإلعبلمٌٌن وتطور 

أداإهم لصالح المجتمع فالفابدة للجمٌع. من هنا تخٌل إن قناة فضابٌة لم ٌتجاوز 

عمرها الخمسة عشر عاماً إال بؤٌام قلٌلة أسهمت بإسقاط أنظمة عمرها ٌقارب 

د ٌسقط موقع إخباري أو شخصٌات أو حكومات هنا الخمسٌن عاماً... وؼداً ق

وهناك أو تشن حروب بٌن الدول والشعوب بسبب االستهتار باإلعبلم... 
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المواطن العربً أصبح ٌتابع االعبلم، بنحو كبٌر، ضمنهم من ٌختص فً 

متابعة اإلذاعة ومنهم ٌخصص وقته لمتابعة التلفزٌون والفضابٌات والكثٌر منهم 

فر من دون أي إذن أو تؤشٌرة عبر الشبكة العنكبوتٌة. فلم ٌعد ٌقضً وقته وٌسا

من المعقول ان تتابع مسلسبلً من أربعٌن حلقة وعلى مدار أربعٌن ٌوماً لتوصل 

رسالة الناس أن الوزارة أو الدابرة الفبلنٌة ارتكبت خطؤً فً الموضوع الفبلنً 

افحة شرٌك فً أو تنتج فلماً عن المخدرات فً مصر لتقول للناس إن المك

التهرٌب أو جزء من إدارتها الٌوم بدقٌقة واحدة ٌجلسها اإلعبلمً على جهازه 

وفً مقهى شعبً وبتكلفة بسٌطة جداً ٌمكن أن ٌكتب سطوراً عدة ٌقرأها 

المبلٌٌن وخبلل دقابق كل حسب اسمه وامكانٌاته. 

[www.pheladelphianews.com] 

 جنابً بما ٌأتً: أما وظائف الصحافة فقد أوجزها محمد ال

ال تصل الصحافة إلى مرحلة السلطة الرابعة إال إذا استقلت عن السلطة  – 1

 التنفٌذٌة ومارست عملها بنحو موضوعً وحٌادي.

 تمارس فً مجتمع دٌمقراطً. – 2
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 االجتماعً واالقتصادي.عامل محرك فً التؽٌٌر السٌاسً و – 12

طرح الحلول للمشكبلت، التً ٌعانً منها المواطنٌن فً حٌاتهم الٌومٌة  – 13

 [www.maghress.com]المستقبلٌة. 

فضبلً عن ذلك أنها تعمل على رفع أحوال عٌش الناس وتحسٌنها لتجعل 

الحٌاة الدٌمقراطٌة أفضل بكثٌر من أٌة وسابل أخرى ألنها تفتح المعلومات 

لمعارؾ التً تخدم العامة أكثر من الخاصة مع طرح التوقعات المرتقبة وا

والمرؼوب فٌها وؼٌر المرؼوب فٌها. وهنا تجعل العامة فً حالة قلق 

واضطراب فتحصل فجوة اجتماعٌة فٌما بٌنهم )أي بٌن مإٌد ومعارض أو ؼٌر 

الة مصدق ومصدق بالمعلومات الموردة من وسابل اإلعبلم( ٌطلق على هذه الح

 بالفجوة المعرفٌة.

لٌس هذا فحسب، بل تكشؾ سلبٌات ومساوئ ومضار بعض المشارٌع 

الحكومٌة التً تعتمدها الدولة، وهنا تقٌد العامة فً هذا المضمار فتخلق عندهم 

الوعً والٌقظة. كذلك تقدم للعامة معلومات ال تستطٌع العامة الحصول علٌها أو 

ادة والوزراء وسواهم فضبلً عن سرعة الوصول إلى مصدرها بسهولة مثل الق

 [Severin. 2001. P.246. ]تقدٌم المعلومات ؼٌر المتٌسرة للجمٌع

وهنا ٌكون الصحفً مإرخ الحدث اللحظً والخبر والمتستر علٌه، الذي ال 

 ٌستطٌع المواطن العادي كشؾ قناعه أو ستابره المسدلّة علٌه من المتستر. 

ده فً عالم ٌعج بالفضابح والجماعات ولما كان الصحفً هكذا فإن وجو

المسلحة المتطرفة والمتعصبة، التً ترى الكلمة والصورة ونظرته لها وكشفه 

 لواقعها، عندبذ، ٌمسً الصحفً واإلعبلمً هدفاً للعقاب والتصفٌة الجسدٌة.

صحفٌاً  267ولتوضٌح هذه الحقٌقة نقدم ما جاء به عبد الحسٌن شعبان أن 

حسب ما ذكره مرصد الحرٌات  2015ولؽاٌة  2003ام قد اؼتٌلوا منذ الع

الصحافٌة الذي ٌوضح الفضابح السٌاسٌة والمالٌة والطابفٌة واالقتصادٌة، ألن 
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الصحافة هً العٌن الساهرة على مجرمً ذوي الٌاقات البٌض والعمابم السود 

 والبٌض فً العراق ومحترفً الجرابم السٌاسٌة.

 أحقاً هً السلطة الرابعة؟

تٌال الصحافٌة العراقٌة نورس النعٌمً )مقدمة برامج تلفزٌونٌة(، ٌكون باؼ

عدد الصحافٌٌن الذٌن تم اؼتٌالهم فً العراق خبلل الشهور الثبلثة األخٌرة من 

، ثبلثة عشر صحافٌا، وٌبلػ عددهم اإلجمالً منذ االحتبلل 2013العام 

مرصد  صحافٌاً، حسب 267وإلى اآلن نحو  2003األمٌركً فً العام 

الحرٌات الصحافٌة، وإن كانت جهات إعبلمٌة ومهنٌة تذكر أرقاما أكبر تصل 

 إعبلمٌا. 360إلى 

الكلمة الٌوم أصبحت مثل المدفعٌة الثقٌلة، التً تقصؾ العقول وتإثر فً 

ٌُراد إسكات الصحافً بكاتم الصوت أو بالتؽٌٌب، بعد أن  الرأي والسلوك، لهذا 

رقٌب ؼٌر ذي جدوى لوحده، بفضل التطور أصبح حجب الكلمة عبر مقص ال

 الهابل الذي شهده العالم فً تكنولوجٌا اإلعبلم والمعلومات. 

ٌُراد تصفٌة  ومثلما هً الكلمة مإثرة، فالصورة فاعلة ومثٌرة، ولهذا 

العاملٌن فً التلفزٌون أٌضا. "الكلمة الٌوم أصبحت مثل المدفعٌة الثقٌلة، التً 

ٌُراد إسكات الصحافً بكاتم تقصؾ العقول وتإثر فً ال رأي والسلوك، لهذا 

 الصوت أو بالتؽٌٌب، بعد أن بات متعذراً حجب الكلمة عبر مقص الرقٌب "

الصورة مثل الوثٌقة، إنها دامؽة ودلٌل إدانة أحٌانا، وإذا كانت الوثٌقة خبراً، 

كما نقول فً البحث األكادٌمً، فإننا فً العمل الصحافً نقول: الصورة خبر 

ٌضا، ألنها تؽنً عن الكثٌر من الكبلم وتقدم الحدث طازجاً، مصوراً بكل أ

تفاصٌله أحٌاناً ومنقوالً على الهواء كما هو من دون رتوش أو تدخبلت، ال 

سٌما إذا كان مباشراً، إذ هو ٌصل بسرعة البرق من أقصى المعمورة إلى 

 أقصاها لٌحرك الرأي العام. 
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وتحلٌل فً اآلن ذاته، وٌستطٌع التؤثٌر، إٌجابا إنه دلٌل وشهادة ووثٌقة وخبر 

 أو سلبا.

الصحافً حسب )البٌر كامو( هو مإرخ اللحظة وهو الذي ٌنقل لنا الخبر، 

بل ٌحاول أن ٌسوقه وٌوّظفه وٌلعب فً توقٌته أحٌاناً، وعلى هذه اللحظة ٌمكن 

التؤسٌس، فما بالك إذا جاءت اللحظة الٌوم مشفوعة بالصورة، وأحٌاناً 

بالصوت، فلعلّها ستكون فعل إثبات وتؤكٌد وصدقٌة، لٌؤتً بعدها أو معها 

 الكبلم.

فالصورة ستإثر فً العٌن ومنها تنتقل إلى الدماغ، الذي ٌعطً لؤلفعال 

ٌّما بالتؤمل،  االنعكاسٌة دالالتها، والكلمة المقروءة، ستإثر أٌضا فً العٌن والس

 الدماغ.وإذا كانت مسموعة، ستنتقل عبر األذن إلى 

وكثٌرا ما كان الفٌلسوؾ األلمانً فٌورباخ ٌإكد أن كل شًء ٌؤتً من حاسة 

السمع )األذن(، فهً حسب تقدٌراته األكثر تؤثٌراً فً اإلنسان، وربما ٌعود ذلك 

ألن الصورة فً القرن الثامن عشر لم تكن على هذه الدرجة من التؤثٌر ولهذا 

لتً تإرخ اللحظة عبارة "صاحبة أُطلق على الصحافة والكلمة المكتوبة ا

 الجبللة".

ولعّل ما ٌفعله اإلعبلم، بنحو عام، فً ظل الثورة العلمٌة التقنٌة، وثورة 

االتصاالت والمواصبلت والطفرة الرقمٌة "الدٌجٌتال" كبٌر جداً، فلم ٌكن أحد 

قبل أربعة عقود من الزمان ٌتصور دور اإلنترنت أو الفٌسبوك أو التوٌتر أو 

ؾ النقال، تلك الوسابل، التً أخذت تحدد سلوك الناس وأذواقهم وخٌاراتهم الهات

وردود أفعالهم، وتستطٌع أحٌانا أن تزج بهم فً معارك أو تشركهم فً حروب 

 بقدر تؤثٌرها فٌهم.

لقد أصبح اإلعبلم جزءاً من المعركة المحتدمة فً العراق، بل إنه ٌعّد رأس 

ٌٌن، الذٌن ٌلقون باللوم علٌه، فً حٌن أنه حربة فٌها، كما ٌعّده بعض السٌاس

 ٌنقل ما ٌحدث، بٌنما هم من ٌصنع الحدث. 
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ٌُعرؾ متى  وقد أصبح الصحافً فً العراق مشروع شهادة أو لؽماً ال 

ٌنفجر، فتتناثر أشبلإه مثلما تتكّسر أقبلمه وتحترق أوراقه وتتبّدد أحبلمه، 

بفة والعشٌرة والوظٌفة العامة فالمعركة فً العراق شملت كل شًء: الدٌن والطا

 والمال والفساد والعنؾ واإلرهاب والخارج والداخل، ولم ٌبق شًء خارجها.

إذا كان اإلعبلم، فً ظل النظام السابق، خاضعا لتراتبٌة ومركزٌة 

وتوجٌهات أٌدٌولوجٌة، ال ٌحٌد عنها، فإنه بعد االحتبلل، وعلى الرؼم من 

ناة من نوع آخر أخذت بالتشكل تدرٌجٌا بحٌث الحرٌات التً تمتع بها، ثمة معا

ٌّدة.  أصبحت كوابح مق

فبعد أن انفلتت األمور إلى درجة الفوضى، وسادت محاوالت للهٌمنة تحت 

عناوٌن دٌنٌة ومذهبٌة وأثنٌة، أخذت تتشّكل إمبراطورٌات إعبلمٌة وطابفٌة، 

صة، ممّولة من جهات سٌاسٌة ودٌنٌة وأصحاب رإوس أموال لهم مشارٌع خا

داخلٌة وخارجٌة وبعضها معه ملٌشٌات، حتى أن الدعاٌة اتخذت ُبعداً استبصالٌاً 

 إزاء اآلخر، ناهٌكم عن محاوالت التهمٌش واإلقصاء المستمرة.

"فً الوقت الذي كانت تزداد فٌه حملة اؼتٌال الصحافٌٌن العراقٌٌن، كانت 

بحقهم بتهمة  النٌابة العامة تصعد، هً األخرى، من المبلحقات الجنابٌة

 التشهٌر"

اإلعبلمً فً العراق، وإن تمّتع بقدر من الحرٌة، لكن حٌاته أصبحت 

مهّددة، فً كل ٌوم وفً كل لحظة، ففً البداٌة كان بول برٌمر )الحاكم المدنً 

األمٌركً للعراق( ٌتصّرؾ بصفته الحاكم المطلق، فٌصدر األوامر والتعلٌمات، 

المتطرفة والمتعصبة، التً ترى فً الكلمة ثم جاء دور الجماعات المسلحة، 

 والصورة عدواً ال ٌمكن التعاٌش معه واإلعبلم ٌستحق العقاب إن لم ٌنصع.

وقد نفّذت الجماعات التكفٌرٌة عشرات عملٌات االؼتٌال واالختطاؾ 

)االختفاء القسري( ضّد العدٌد من الصحافٌٌن العراقٌٌن والعرب واألجانب، 

 طة بعض القوى السٌاسٌة فً العملٌة السٌاسٌة وخارجها. وتداخل بعضها مع أنش
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لعل صور اإلرهاب والعنؾ أخذت تتكرر فً العراق خبلل األشهر األخٌرة، 

ٌّما باقتراب موعد االنتخابات فارتفعت وتٌرتها فً أنحاء الببلد كلها، بما  والس

متدت فٌها ارتفاع منسوبها ضد اإلعبلمٌٌن، وإذا كانت حصة الموصل كبٌرة وا

إلى صبلح الدٌن بقتل خمسة إعبلمٌٌن فً هجوم للدولة اإلسبلمٌة فً العراق 

والشام )داعش(، فلم تكن البصرة والسلٌمانٌة، وقبل ذلك أربٌل، بعٌدة عنها، 

فضبل عن بؽداد التً كانت المحطة األساس األولى والكبٌرة فً العنؾ 

 له.واإلرهاب الذي شمل اإلعبلمٌٌن خبلل العقد الماضً ك

وفً الوقت الذي كانت تزداد فٌه الحملة الؼتٌال الصحافٌٌن، كانت النٌابة 

 العامة تصعد هً األخرى من المبلحقات الجنابٌة بحقهم بتهمة التشهٌر.

وخبلل األشهر الثبلثة الماضٌة شهدت حملة مبلحقة الصحافٌٌن ومصادرة 

دادٌة بسبب بعض معّداتهم وإؼبلق بعض القنوات الفضابٌة مثل قناة البؽ

االنتقادات لسوء األوضاع األمنٌة أو قضاٌا الفساد أو االحتٌاجات السكانٌة مثل 

 ؼرق العدٌد من المناطق فً العراق إثر هطول مٌاه األمطار.

وفً ؼالبٌة الحاالت فإن الجناة تمّكنوا من اإلفبلت من العقاب، وكان 

ابٌون نٌران أسلحتهم اإلعبلمً ٌدفع الفاتورة مرتٌن، وذلك حٌن ٌوّجه اإلره

ضده أو حٌن تتبرم األحزاب والقوى السٌاسٌة والدٌنٌة واألثنٌة منه، فتتحرك 

العناصر المتطرفة منها فً ظل شٌوع ثقافة السبلح ضد هذا الخصم العنٌد 

 إلسكاته سواء بكاتم الصوت أم بمفخخة أم ببلصقة أم بؽٌر ذلك.

مً عدم االقتراب منها سواء وهناك العدٌد من المحرمات، التً على اإلعبل

ما ٌتعلق بالمقدسات وذٌولها، أم ما ٌسمى بالرموز والشخصٌات الدٌنٌة أو 

ٌّما بعض قٌادات الدولة العلٌا التً ٌصبح نقدها مكلفاً  المذهبٌة أو السٌاسٌة والس

ٌّما  أو ٌضع الناقد فً خانة "األعداء"، باإلضافة إلى مواضٌع الفساد، وال س

ٌة والعبلقة مع األجهزة األجنبٌة اإلقلٌمٌة والدولٌة بما فٌها الصفقات السرّ 

 العبلقة مع جهات "إسرابٌلٌة" وؼٌر ذلك.
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إن اإلفبلت من العقاب فً الظروؾ الراهنة للعراق، ٌعنً عدم "تحمٌل" 

المسإولٌة الجنابٌة لمرتكبً االعتداءات واالنتهاكات على حقوق اإلنسان، 

قٌق ٌقود إلى اتهامهم وإٌقافهم ومحاكمتهم، ومن بحٌث ال ٌتعرض هإالء ألي تح

ثم إدانتهم، فً حال ثبوت جرابمهم، وما ٌترّتب على ذلك من تعوٌض للضحاٌا 

 وجبر الضرر.

"اإلفبلت من العقاب فً ظروؾ العراق الراهنة، ٌعنً عدم )تحمٌل( 

المسإولٌة الجنابٌة لمرتكبً االعتداءات واالنتهاكات على حقوق اإلنسان، 

 ٌث ال ٌتعرضون للمحاكمة واإلدانة"بح

فحتى اآلن سجلت العشرات من قضاٌا اؼتٌاالت اإلعبلمٌٌن ضد مجهول، 

صحافٌاً أدرجت أسماإهم فً قابمة خاصة  44وحسبما ترّدد أن هناك 

باالؼتٌاالت من جانب جماعات مسلحة، كما ذكر عند إلقاء القبض على بعض 

 العناصر المتوّرطة.

ألمن ؼالبا ما تخفق فً الوصول إلى الجانً أو المرتكب، وإذا كانت قوات ا

ٌّق على صحافٌٌن بدعوى التشهٌر، ولعلّها ؼٌر مدركة الخٌط  فإنها تعتقل أو تض

من اإلعبلن العالمً  19الناعم بٌن حرٌة التعبٌر ومسؤلة التشهٌر، وفقا للمادة 

 ٌه إلى ذلك.لحقوق اإلنسان، وهو ما دعا منظمة هٌومن راٌتس ووتش إلى التنب

وقد أعرب ربٌس بعثة األمم المتحدة فً العراق نٌكوالي مٌبلدٌنوؾ عن قلق 

األمم المتحدة الشدٌد الزدٌاد حاالت اؼتٌال الصحافٌٌن فً العراق وطالب 

الحكومة العراقٌة باتخاذ اإلجراءات الضرورٌة لمنع استهدافهم، وأكد ضرورة 

تكبٌن من جهة، ولتمكٌن اإلعبلمٌٌن التحقٌق فً الجرابم المرتكبة، لردع المر

 من تؤدٌة واجباتهم بؤمان ومن دون أي تهدٌد من عنؾ أو تروٌع أو اعتقال.

وهو ما كان اتحاد الصحافٌٌن العالمً قد دعا إلٌه وحذر من خطورة تدهور 

بلداً حسب  179من بٌن  150الوضع األمنً لهم، إذ ٌؤتً العراق بالمرتبة 

 د. منظمة مراسلون ببل حدو
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هذا كله وما زلنا نسمً "الصحافة" بالسلطة الرابعة، باإلضافة إلى السلطات 

 [ www.aljazeera.netالثبلث: التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة. ]

أخٌراً نذكر إحدى الفضابح المدوٌة التً كشفتها السلطة الرابعة فً إٌران 

حة رٌاضٌة ( العبٌن ذكور فً منتخب إٌران للسٌدات. فض8ٌحول وجود )

العبٌن ذكور مثلوا  8تناقلتها وسابل اإلعبلم اإلٌرانٌة وهً اإلعبلن عن أسماء 

 منتخب ببلدهم للسٌدات خبلل األعوام الماضٌة.

( سنوات من الجدل ورفض االتحاد اإلٌرانً لكرة القدم تقارٌر 8فبعد )

تحدثت عن وجود أربعة ذكور فً المنتخب الوطنً للسٌدات، قال مصدر 

، مثلوا 4العبٌن ولٌس  8من اتحاد كرة القدم فً حدٌث صحافً إن  مقرب

 منتخب إٌران للسٌدات.

واكتفى مجتبی شرٌفً الذي كان ٌتحدث إلى موقع "نادي الصحافٌٌن 

الشباب" اإلٌرانً، اكتفى بذكر األحرؾ األولى من أسماء "الرجال" الثمانٌة. 

ل" و "ز" و "ت" و "ت"( وقال إن البلعبٌن: )"ب " و "ن" و "ز" و "ه" و "

لعبوا مع منتخب النساء فً حٌن بعضهم لم ٌتحول جنسٌاً وبقوا ذكورا حتى 

 آخر ٌوم لهم فً المنتخب".

وأضاؾ شرٌفً أن "هناك العبٌن ذكوراً مثلوا النوادي على مستوى الدوري 

اإلٌرانً للنساء وعند االعتزال حضروا بمظهر الرجال وبعضهم استمر بمهمة 

 فً فرق كرة القدم للسٌدات".التدرٌب 

ولم ٌرد االتحاد اإلٌرانً، حتى اآلن، على تصرٌحات شرٌفً لكن األخٌر 

حمل اتحاد ببلده مسإولٌة هذه الفضٌحة، التً وصفها بـ"ؼٌر األخبلقٌة" ألنه لم 

 ٌقم بإجراءات متابعة دقٌقة، مما سبب ضٌاع حق النساء فً تمثٌل المنتخب.

بٌن ذكور فً المنتخب اإلٌرانً للنساء ترجع إلى ٌذكر أن فضٌحة وجود الع

، عندما تحدث محمد مرتضى نجاد ربٌس نادي "شن ساي ساوه" 2008العام 
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من المدربات عن وجود رجال فً المنتخب، لكن االتحاد اإلٌرانً وصؾ  2و

 تلك األحادٌث فً حٌنها بـ"الكاذبة".

 4ٌراً، بعد اكتشاؾ ونشرت صحٌفة "تلؽراؾ" البرٌطانٌة العام الماضً تقر

رجال "مثلٌٌن" فً المنتخب، لٌعلن االتحاد اإلٌرانً لكرة القدم طرد هإالء 

 البلعبٌن فً فضٌحة تناقلتها مختلؾ وسابل اإلعبلم العالمٌة.

وبحسب ما نشرت الصحٌفة البرٌطانٌة حٌنها، فإن البلعبٌن األربعة، 

نجح، وبذلك ال ٌحق لهم خضعوا لعملٌة تؽٌٌر للجنس، ولكن عملٌة التحول لم ت

 [www.alarbiya.netالمشاركة مع المنتخب بصفة رسمٌة. ]

انتهٌت اآلن من توضٌح عناصر الثقافة االجتماعٌة للفضٌحة، أتحول بعد 

ذلك الى تحدٌد األركان االجتماعٌة لها كجزء مكمل لعناصرها الثقافٌة 

جتماع متكوناً من استحدثت نموذجاً لتحدٌد معالم الفضٌحة من زاوٌة علم اال

ثمانٌة اركان تعكس بنابها االجتماعً لكً ٌستخدمها للتعٌٌر عن الفعل 

االجتماعً الذي ٌقوم به السٌاسً أو الحزب أو الشركة أو أصحاب النفوذ ألنه 

ٌختلؾ من مجتمع آلخر كٍل حسب معاٌٌره وقٌمه االجتماعٌة ومتؤثرة بمراحل 

 مرة فً التقدم وهً ما ٌؤتً: التؽٌٌر االجتماعً وحركة الزمن المست

فعل اجتماعً ٌكون منافٌاً لؤلخبلق أو مجافٌاً لؤلعراؾ أو مخترقاً ألحد  – 1

 القواعد القانونٌة.

 دافعه وهدفه المال أو الجنس أو كبلهما معاً. – 2

 فاعله صاحب نفوذ وقوة ومكر. – 3

ن منصبه فاعله ٌتستر علٌه خوفاً من انكشاؾ أمره ووصمه أو إزاحته ع – 4

 ونفوذه.

 احتماء فاعله بمبررات تسوٌؽٌة. – 5
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ٌثٌر ضجة أخبلقٌة ٌتداولها الناس فً أحادٌثهم ومجالسهم وٌتابعونها من  – 6

 خبلل تناول الصحؾ لها.

ٌكتشفه الصحفٌون وٌنشرون فعله ألنه مفاجا ٌصدر من موقع ؼٌر متوقع  – 7

 صدوره منه.

سب طرداً كلما ارتقى قابمها فً سلم ارتكاب هذه األفعال المشٌنة تتنا – 8

السلطة والنفوذ والثروة وتتناسب عكساً مع القابمٌن فٌها القابعٌن فً أدنى 

 درجات سلم السلطة والنفوذ والمال. 

 

  Corruptionالفشاد  – 7

ٌشٌر الى انحراؾ أو تدمٌر النزاهة فً أداء الوظابؾ العامة من خبلل 

ساد التلؾ إذا ارتبط المعنى بسلعة ما. وٌعنً الرشوة والمحاباة وقد ٌعنً الف

أٌضاً البطبلن. الفساد بمفهومه العام ٌعنً التؽٌٌر من الحالة المثالٌة إلى حالة 

دون الحالة المثالٌة. مثل إساءة استخدام النخب الحاكمة السلطة ألهداؾ ؼٌر 

مشروعة كالرشوة واالبتزاز والمحسوبٌة واالختبلس وهناك فساد الشركات 

المتمثل فً جرابم اقتصادٌة فً انحرافات مالٌة أو ادارٌة ارتكبت عن طرٌق 

شركة )كٌان تجاري له شخصٌة قانونٌة مستقلة من أشخاص طبٌعٌٌن ٌدٌرون 

أنشطتها( أو افراد باإلنابة ومخالفة القواعد واألحكام المالٌة التً تنظم سٌر 

 [https://ar.m.wikipedia.org]العمل اإلداري والمالً فً المإسسة. 

التً تمثل بذور التهدٌم المإسسً حسب  Briberyومن أوجه الفساد الرشوة 

الذي  Embezzlementقول ماكس فٌبر )عالم اجتماع المانً( واالختبلس 

ٌعنً االستٌبلء على حٌازة كاملة للشًء بعنصرٌه المادي والمعنوي بؽٌر رضا 

سلوك احتٌالً مبنً على فن  الذي ٌعنً Forgeryمالكه أو حابزه. والتزوٌر 

التقلٌد والتزوٌر باإلضافة إلى كونه فعبلً ذكٌاً فً اصطٌاد الناس المحتاجٌن إلى 

الذي ٌعنً عمل قصدي ولٌس  cheatوثٌقة معٌنة أو إلى عملة خاصة. والؽش 
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عفوٌاً أو عشوابٌاً ٌتضمن اإلضافة أو االنتزاع أو اإلخفاء أو الخلط فً مدار 

بل ٌتعداه إلى مدارات الصناع والتجار والزراع والصٌدلة المستهلك فقط، 

والطلبة واألساتذة وكل من ال ٌمتلك األهلٌة أو القدرة على الوصول إلى اهداؾ 

جادة ومرموقة أو الربح المشروع فٌستخدمون أسالٌب احتٌالٌة تفسد اللوابح 

األنانٌة والقوانٌن داخل المإسسات الرسمٌة لخدمة مآربهم ومصالحهم الفجة و

ضاربٌن عرض الحابط المصلحة العامة والمبادئ األخبلقٌة فً النزاهة والثقة 

وهو رد فعل فردي ٌمارسه بعض  Blackmailواألمانة والصدق. االبتزاز 

شاؼلً المناصب المتحكمة فً األجهزة السٌاسٌة أو االقتصادٌة أو القضابٌة أو 

اعً عند تعامله مع المتعاملٌن معه العقابٌة أو الضبطٌة بتطبٌعه بالطابع االجتم

 Powerفً فعل اجتماعً خارج عن القانون واستؽبلل النفوذ 

exploitation  ًأي إساءة استعمال الصبلحٌات أو استؽبلل النفوذ ف

الممارسات السلبٌة قد ٌتم بالتعسؾ والتشدد فً تمشٌة المعامبلت، التً تخص 

وجه حق من التمتع بالمزاٌا أو شرٌحة أو شرابح معٌنة أو حرمانها من دون 

 [335 – 315. ص. ص. 2005الخدمات العامة. ]العمر. 

ولكً نفّصل الفضٌحة كفساد نذهب إلى التعمق به نبدأ بتوضٌح مفهومه من 

معناه االصطبلحً ولٌس اإلجرابً ألن األول )االصطبلحً( ٌشٌر إلى كسر 

األهداؾ المرسومة لها  سٌاسة المإسسة أو اختراقها أو فصلها أو انحرافها عن

بحٌث ٌإدي ذلك إلى إضعاؾ ثقة الناس بسٌاسة المإسسة وتدنً نظرتهم إلٌها 

وإلى عدم تصدٌقهم لتصرٌحاتها وقراراتها. وهذه آفة تنظٌمٌة تنخر هٌكلها من 

 الداخل تعمل على تعطٌلها وإخراجها فٌما بعد.

وأنواعها، إال أنه  ٌمكن القول على الفساد إنه واحد فً كل انحاء المجتمعات

ٌختلؾ من مجتمع إلى آخر بالدرجة ال بالنوع من حٌث كونه موجوداً فً الدول 

الؽربٌة المتقدمة مثلما هو موجود فً دول العالم الثالث، وكما هو سابد فً دول 

 المعسكر االشتراكً )سابقاً( فهو، إذن، ٌشبه رابحة الثوم... هو... هو ال ٌتؽٌر.
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اد أٌضاً أنه ٌتنشر فً المإسسات، التً تكون فٌها والمبلحظ على الفس

الحكومة مركزٌة فً إدارة مإسساتها ومإثرة فٌها بنحو مباشر أكثر من 

المإسسات الخاصة البعٌدة عن هٌمنة الدولة والسٌطرة علٌها. وٌنتشر الفساد 

كذلك بٌن رجال األعمال والتجار، مثلما هو موجود بٌن موظفً الدولة، وٌكثر 

عندما تسود سٌاسة التدخل الحكومً فً الشإون االقتصادٌة داخل البلد،  أٌضاً 

وٌتكاثر أٌضاً فً الدول ذات األنظمة الشمولٌة )الٌسارٌة والٌمنٌة على السواء(. 

[[Perry. 1997. P. 12 

عموماً ٌمكن التمٌٌز بٌن نوعٌن من الفساد هما: الفساد األولً البسٌط، الذي 

وقراطٌة، التً تحصل بٌن الموظؾ والزبون من دون ٌحصل فً األجهزة البٌر

التدخل فً الشإون القانونٌة وكٌفٌة اختراقها أو تجاوزها أو تحوٌرها هذا النوع 

من الفساد ال ٌتدخل فً سٌاسة أو مٌزانٌة المإسسة، بنحو مباشر، بل بنحو ؼٌر 

ة وسٌاستها مباشر. والثانً الفساد الثانوي المعقد الذي ٌإثر فً مٌزانٌة المإسس

 [ Ackerman. 1978. P. 60بنحو مباشر. ]

لتعرٌؾ القارئ على هذا المفهوم نمٌط اللثام عنه لنقول إن الفساد ال ٌقتصر 

على األجهزة اإلدارٌة، بل السٌاسٌة وهً أجهزة قٌادٌة تعتلً قمة الهرم 

االجتماعً ومردها ٌرجع إلى تدنً أخبلقٌة المجتمع وهبوطها إلى مستوى ال 

ٌق بالمرء المتحضر والمثقؾ الحرٌص على حقوقه وواجباته تجاه المإسسات ٌل

االجتماعٌة، فضبلً عن التعقٌدات الممارسة فً اإلجراءات البٌروقراطٌة. لكن 

علٌنا أن ال ننسى السبب التقلٌدي للفساد السٌاسً واإلداري أال وهو الفقر فً 

على ممارسة الفساد السٌاسً  ظل ارتفاع مستوى العٌش، الذي ٌإثر تؤثٌراً بالؽاً 

واإلداري وٌجعله مقبوالً من أؼلب الناس ممن ال ٌعدونه جرٌمة أخبلقٌة تتمثل 

فً عدم األمانة وؼٌاب المصداقٌة االنجازٌة )أي القول الكثٌر والوعود العدٌدة 

والتنفٌذ القلٌل( وانعدام الوفاء بالوعود والتصرٌحات والقرارات. ثم تؤتً الطبقة 

االقتصادٌة )كؤحد أسباب الفساد( المتمثلة فً جماعات معٌنة  –ماعٌة االجت

ومحدودة مهٌمنة على اقتصاد البلد وتحتكره لها ولمصالحها إذ ٌكون قسم منها 

شاؼبلً مواقع قٌادٌة فً أجهزة الدولة والقسم اآلخر ٌعمل فً أنشطة تجارٌة 
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ارات الحكومة خارج مإسسات الدولة له ممارسات تؤثٌرٌة لولبٌة على قر

 .Perryوتسخٌرها لصالحه من خبلل تقدٌم الرشاوي والهبات وسواها. ]

1977. P.19 ] 

ٌُفضً ما تقدم إلى أن الفساد ال ٌحصل بمحض من الصدفة أو أنه ٌقع بنحو 

عرضً، بل هو عمل متعمد ممارسته مدروسة قبل اإلقدام علٌها وصادرة عن 

تفككاً مدروساً سلفاً ال ٌحصل فجؤة  قرارات خاصة وهادفة. بتعبٌر آخر، ٌعنً

أو من دون سبب، بل ٌستؽل ثؽراته عقبلء متخصصٌن لهم دراٌة وإطبلع على 

مجرٌات أحداث المإسسات الرسمٌة وشاؼلً مواقعها العلٌا ألنه لٌس من 

السهل اختراق سٌاسة مإسسة وضع قوانٌنها ولوابحها متخصصون أكفاء 

قها ٌخترقها بسهولة جهبلء أو سذج أو لخدمة أهداؾ عامة ال خاصة وتحقٌ

عابثون، بل مهنٌون محترفون أكفاء. لذا ٌكون هذا النوع من السلوك اإلجرامً 

نوعاً جدٌداً من التفكك نستطٌع أن نسمٌه )التفكك العقبلنً للمإسسات 

 الرسمٌة(.

 طبٌعة الفساد  –أ 

ٌُّعد الفسا د السٌاسً من ندلؾ بعد االستهبلل إلى موضوع طبٌعة الفساد، إذ 

أكبر المساحات، التً تشؽل صٌرورة الفضٌحة ألنه ٌصٌب قمة الهرم التنظٌمً 

وما ٌإول إلٌه من آثار على المواقع األدنى من القمة وما ٌنشره من ممارسات 

ال مسإولة بٌن األفراد، الذٌن ٌتعاملون مع المفسدٌن السٌاسٌٌن. هذا التحلل 

ماعٌة، التً تصٌب المجتمع. أي هو أحد السٌاسً ٌحدث بسبب الثؽرات االجت

إفرازاتها ومرافقاتها. لذلك كلما تسارع المجتمع فً تؽٌٌراته االجتماعٌة نتوقع 

منه حصول هذا التقرح االجتماعً السٌاسً. بتعبٌر آخر، تكون حاالت التقرح 

االجتماعسٌاسً أقل نوعاً وكماً فً المجتمعات الرٌفٌة وؼٌر الصناعٌة وذلك 

ٌر هذه المجتمعات ٌكون أبطؤ وٌكون تؤثٌر التؽٌر فٌها أقل كماً ونوعاً ألن تؽ

وذلك ألن الحكومة تكون قرٌبة فً مركزٌتها وقنواتها االتصالٌة من عامة 

الناس، وألن حركة الحراك االجتماعً )أي انتقال المرء من موقع إلى آخر 
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ن ابن الفبلح ومن مهنة إلى أخرى( ٌكون أفقٌاً فً أؼلب األحٌان )بمعنى أ

ٌصبح فبلحاً وابن المعلم ٌمسً معلماً وابن الضابط ٌكون ضابطاً وهكذا( فضبلً 

عن وجود رموز اجتماعٌة تقلٌدٌة فاعلة فً تفاعلها مع الحكومة والعامة، مثل 

مختار الحً أو ربٌس العشٌرة أو ربٌس الطابفة الدٌنٌة أو الحرفٌة أو وجهاء 

طون بٌن رموز النظام السٌاسً والمواطنٌن فً البلد أو المجتمع المحلً ٌتوس

عرض مشكبلتهم وحلها من دون مقابل مادي. عبلوة على تجانس فبات 

المجتمع، أي انتماإهم إلى قبابل معروفة وقلٌلة العدد أو طوابؾ دٌنٌة محدودة 

ٌّة والطابفٌة تكون محدودة ومعروفة  العدد. بمعنى أن االنتماءات العرقٌة والرس

رها فً الوجود االجتماعً مكانٌاً وزمانٌاً. جمٌع هذه الخصابص ولها جذو

االجتماعٌة البنابٌة تقلل من حدوث تفكك أو تحلل اجتماعً، وإن وجد فإنه 

ٌكون من النوع المقبول اجتماعٌاً، ولٌس بسبب تقرحات اجتماعٌة كبٌرة 

 وخطرة.

مثل هذه  مآلً من هذا الطرح هو القول إن الفساد السٌاسً واإلداري، فً

عرفٌاً( وال ٌمثل  –المجتمعات، ٌكون بسٌطاً وقلٌبلً جداً )ومقبوالً اجتماعٌاً 

تقرحاً اجتماعٌاً أو سٌاسٌاً أو إدارٌاً فً نظر أفراده. الشًء بالشًء ٌذكر، إن 

هذه الحالة قابمة فً المجتمع العربً وسابدة فً مدنه وحواضره، بل حتى عند 

ٌه وقوامها الربٌس ٌتؤلؾ من أبناء أسر كبٌرة واحدة األحزاب السٌاسٌة العاملة ف

أو عشٌرة واحدة أو مدٌنة واحدة، وال ٌعدونه فساداً سٌاسٌاً أو إدارٌاً وحتى 

استقطاب األقارب وتعٌٌنهم فً وزارة واحدة من دون األخذ بالكفاءات 

والمإهبلت االختصاصٌة المطلوبة وحالة الحصول على مكاسب مادٌة من 

ومٌة أو عدم مراعاة الشرابح االجتماعٌة الصؽٌرة أو األقلٌة فً مشارٌع حك

اتخاذ القرارات هو أمر سابد ومنتشر وال ٌعّده أفراد المجتمع فساداً سٌاسٌاً أو 

إدارٌاً، بل ضرورة اجتماعٌة. نظراً لحركة المجتمع البطٌبة )ؼٌر المحسوسة( 

مجتمع التقلٌدي وكبار السن فً تؽٌٌر أنماط عٌشه التقلٌدٌة التً ٌعٌقها رموز ال

 والمحافظون وانعدام الوعً االجتماعً والسٌاسً والعلمً عند الفبة المتعلمة.
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بٌد أن هذه الحالة ال نجدها فً المجتمعات الصناعٌة والحضرٌة 

والمعلوماتٌة فً الوقت الراهن بسبب خضوعها للتؽٌٌرات التكنولوجٌة 

ها المواطنون وٌتصلون بها من واالقتصادٌة السرٌعة ووجود حكومة انتخب

خبلل قنوات ؼٌر مباشرة مثل وسابل االعبلم واألحزاب السٌاسٌة والبرلمان 

والنقابات والتنظٌمات الوسطٌة )التً تتوسط بٌن المواطن والمسإول(، عبلوة 

على عدم تجانس هذه المجتمعات فً شرابحها االجتماعٌة إذ تضم أعراقاً 

حراكها االجتماعً نحو االتجاه العمودي، أي  وقومٌات وطوابؾ عدة. وٌتجه

ٌكتسب المواطنون فٌها المناصب على أساس االختصاص والخبرة والمإهبلت 

العلمٌة ولٌس على أساس القرابة وؼالباً ما تكون حركة األفراد على الحراك 

سرٌعة مهنٌاً وجؽرافٌاً ومن أصحاب األموال والشركات والمصانع ورموز 

ٌة، الذٌن، عادًة، ما ٌهتمون بمصالحهم الخاصة بعٌداً عن اهتمام المجتمع السٌاس

العامة من الناس ومصالحها. مثل هذه الخصابص االجتماعٌة تسبب انكسارات 

عدٌدة فً أنماط األبنٌة االجتماعٌة وأنساقها، التً ٌكون أحدها الفساد السٌاسً 

تحاسبهم على فسادهم، واإلداري ال سٌما وأنه ال توجد رموًز اجتماعٌة تقلٌدٌة 

بل هناك تنظٌمات رسمٌة، أٌضاً، لها مصالحها الخاصة فتتم محاسبتهم من 

خبلل تضرر مصالحها ولٌس من باب المصلحة العامة. فً هذه البٌبة 

االجتماعٌة المتؽٌرة باستمرار ٌترعرع الفساد وٌزدهر، على أال ننسى أن عامل 

أفراد هذه المجتمعات وهذا ؼالباً ما المجهولٌة ٌلعب دوراً حٌوٌاً فً عبلقات 

ٌنعش الفساد )ألن عامل المجهولٌة( ال ٌمثل أحد آلٌات الضبط االجتماعً على 

نقٌض العبلقات القرابٌة فً المجتمعات الزراعٌة والتقالٌدٌة التً تلعب فٌها 

العبلقات القرابٌة دوراً فاعبلً فً ضبط سلوكٌات الناس عندما ٌرٌدون 

 .االنحراؾ عنها

قصارى القول إن الفساد السٌاسً واإلداري ٌضٌؾ عنصراً جدٌداً إلى 

عناصر الفضٌحة، واتكاًء على ما تقدم فإن الفساد، بمعناه المضمونً ال اللفظً، 

ٌدل على االستؽبلل المقصود ألنشطة الدابرة السٌاسٌة ومسإولٌاتها للصالح 

ٌر قانونٌة سواء الخاص من أجل التكسب الشخصً من خبلل اقتران أفعال ؼ
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كان ذلك التكسب مادٌاً أم معنوٌاً لتعظٌم شخص المفسد وتبجٌله أكثر من خدمة 

 مصالح المجتمع.

لنتذكر أن الجهاز الحكومً أو األجهزة الحكومٌة هً التً تحرك وتحفز 

مصالح االنتهازٌٌن والوصولٌٌن والسٌاسٌٌن ورجال األعمال والمجرمٌن، الذٌن 

جتمع المحلً كوسٌلة لتحقٌق أؼراضهم بعٌدة المدى ٌستخدمون مصادر الم

وخدمتها على حساب ضمان حقوق عامة الناس والوصول بهم إلى رفاهٌة 

عامة تسعد بها المواطنٌن كافة وهذا ٌعمل على تدنً أخبلقٌة المجتمع 

 وشعورهم الوطنً وهذه إحدى صور الفضٌحة.

ال ٌقتصر فقط على  ال تفوتنا اإلشارة، فً هذا الخصوص، إلى أن الفساد

الرموز السٌاسٌة واإلدارٌة، بل ٌذهب لٌشمل أفراداً ممن هم بعٌدٌن عن قمة 

الهرم التنظٌمً، مثل المواطنٌن العادٌٌن، الذٌن ٌتهربون من دفع الضرابب 

للدولة، أو التجار الذٌن ٌمارسون عملٌات تهرٌبٌة لسلع ومنتجات من وإلى بلد 

ار الحكومة والدولة وهم متسترٌن بحصانة آخر، وأولبك الذٌن ٌفشون أسر

ٌّن بالدفاع عن مصالح الناس واحترام المواطنٌن ورؼاببهم  مواقعهم والمدع

ومصالحهم، مثل بعض رجال اإلعبلم، جمٌع هذه األنشطة االجتماعٌة تعّبر عن 

عدم المسإولٌة السٌاسٌة. فبل ؼرو، إذن، من القول إن الفساد السٌاسً 

 وى نتاج لفساد اآلداب العامة الخاضعة لتؤثٌر القٌم المادٌة.واإلداري ما هو س

ومن باب التحدٌد الدقٌق عن موضوعنا هذا نستعٌن بما توصلت إلٌه جابن 

ستٌوارت الذي اقتصر حدٌثها عن الفساد السٌاسً فً المإسسات الرسمٌة التً 

 مٌزتها بمٌزات ثبلث وهً: 

 اء رسمً للحكومة المحلٌة.مإسسات قانونٌة تقلٌدٌة تنطوي على بن – 1

مإسسات شبه قانونٌة تحتوي على تدرج خاص لؤلحزاب السٌاسٌة  – 2

المعترؾ بها قانونٌاً ال تدافع عن الجماعات ذات األهداؾ المتطرفة أو التً 

 تتؽاضى أو تعتم على أنشطتها المتطرفة.
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ل مإسسات ذات شرعٌة قانونٌة عالٌة تشكل جهة حكومٌة ؼٌر مربٌة داخ – 3

المدٌنة )أي جماعة قانونٌة تراقب فً الظل ما ٌدور فً األجهزة الحكومٌة 

وما ٌدور فٌها من مخالفات وتجاوزات وفساد، وبالذات تراقب الذٌن ٌسلبون 

وٌنهبون المال العام من رجال أعمال وساسة فاسدٌن ومجرمٌن وأماكن 

جبهم مقامرة ورجال شرطة مرتشٌن ٌبتزون المواطنٌن لقاء أدابهم وا

 القانونً.

فً الواقع إن عناصر المإسسات ذات الشرعٌة العالٌة هً نتاج طبٌعً 

 لعناصر معٌنة فً السلوك اإلنسانً.

البّد أن نذكر أن شخصٌات هإالء األشخاص )الفاسدٌن( تتسم بعدم تكاملها 

)شخصٌاتهم( وتماسكها مع القٌم االجتماعٌة السابدة فً مجتمعهم، وتحاول 

األشخاص المتمثلٌن لقٌم مجتمعهم وأصحاب القرار الحازم. لٌس جاهدة إفساد 

هذا فحسب، بل ؼالباً ما ٌعمل هإالء األشخاص فً تنظٌمات سرٌة تعمل من 

وراء ستار لتقدٌم السبل والمصادر كافة لتؽذٌة الفساد داخل التنظٌمات السٌاسٌة 

األمور الشعبٌة وعادًة ما ٌعزز هذا العمل األفراد ؼٌر المندمجٌن مع الشإون و

أو الجماهٌرٌة، أي أن شخصٌاتهم ؼٌر متشبعة بروح المواطنة ومعاٌٌرها 

الجمعٌة وقٌمها الضبطٌة. بتعبٌر آخر هم من المتحللٌن من هذه الضوابط فبل 

ٌهتمون بالمصالح الجمعٌة، التً تخدم المجتمع. نعنً أنهم ال ٌمثلون الرجل 

سه ومع اآلخرٌن واألمٌن على ما النبٌل والمحترم والشرٌؾ الصادق مع نف

 ٌإتمن. مثل هإالء الذٌن ٌمارسون الفساد السٌاسً من دون حٌاء أو خجل. 

هذا النوع من الفساد ٌسبب تفككاً وتحلبلً داخل التنظٌم والمإسسات الرسمٌة 

ألنه ٌسًء إلى سمعتها وٌعرقل وظابفها وٌعٌق وصولها إلى أهدافها وتحل 

ل الروابط المهنٌة المتخصصة، التً تنمً وتؽذي روابط تنظٌمٌة فاسدة مح

ٌُبعد  هٌكلٌة التنظٌم. لذلك تم عّد الفساد أحد صور الفضٌحة ومسبباتها ألنه 

التنظٌمات الكفوءة عن إشباع حاجات المواطنٌن من دون استثناء واالهتمام 
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بالجمٌع من دون تحٌز وشرابح بعٌداً عن التعصب، واالستثناء والتحٌز 

 هً ثالوث الفساد السٌاسً الذي هو جوهر الفضٌحة.والتعصب 

ال جرم من تقدٌم بعض النماذج عن الفساد فً الجٌش األمرٌكً ونقابات 

 العمال فً مصر.

 فضٌحة فساد فً الجٌش األمرٌكً  

كشفت شبكة )سً بً أس( األمرٌكٌة عن واحدة من أكبر فضابح الفساد فً 

ضابطاً برتبة  18تها اختلس جنرال وتارٌخ الجٌش األمرٌكً. ووفقاً لمعلوما

ملٌون دوالر. اعتمدت الوالٌات المتحدة، منذ  66عقٌد فً القوات المسلحة نحو 

برنامجاً خاصاً لجذب مجندٌن جدد ٌنص على دفع مكافؤة تصل  2005العام 

دوالر لمن ٌقنع جندٌاً محتمبلً باالنضمام إلى القوات المسلحة.  7500إلى 

جرٌت فً نهاٌة البرنامج كشفت عن مبات التقارٌر الكاذبة والحسابات، التً أ

التً لفقها ضباط من أجل الحصول على مبلٌٌن الدوالرات بصفة ؼٌر 

مشروعة. وقالت السناتور كلٌر مكاسكٌل "هذا التحقٌق كشؾ أكبر عملٌة 

احتٌال فً تارٌخ القوات المسلحة للوالٌات المتحدة" ومع ذلك كان علٌها أن 

بعض المشتبه بهم فً عملٌة االحتٌال بالمبلٌٌن ٌمكنهم التملص من تعترؾ أن 

 [ arabic.sputniknews.comالمسإولٌة الجنابٌة بسبب التقادم. ]

 فضٌحة االتحاد العام لنقابات عمال مصر

امتد سوس الفساد، الذي ٌنهش فً جسد الدولة من المإسسات والوزارات 

والسرقة واالختبلس والرشاوى فٌها االقتصادٌة ذات التعامبلت بالملٌارات 

بالمبلٌٌن إلى المإسسات االجتماعٌة التابعة إلى الدولة، التً أنشبت لخدمة 

الطبقة الكادحة من عمال مصر لٌتم اختبلس أموالها، ومن هذه المإسسات 

المإسسة االجتماعٌة العمالٌة التابعة لبلتحاد العام لنقابات عمال مصر، التً 

كمإسسة اجتماعٌة  1960لراحل جمال عبد الناصر فً العام انشؤها الربٌس ا

 خدمٌة لجمٌع عمال مصر ذات النفع العام.
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بعد اكتشاؾ واقعة االختبلس والتزوٌر فً مستندات رسمٌة وإثبات ذلك بعد 

إجراء الشإون القانونٌة للتحقٌقات تتم )طرمخة( الموضوع. أكد مصدر 

إسسة العمالٌة كبٌر ولكن ال ٌستطٌع أحد بالمإسسة العمالٌة أن الفساد داخل الم

اإلببلغ عنه خوفاً من القٌادات الموجودة أن تنكل بهم. وتوجد واقعة تزوٌر 

واختبلس بطلها إحدى قٌادات المإسسة وهو المدٌر العام المساعد أحمد عبد 

الكرٌم، الذي ٌعّد صعوده القٌادي قصة عجٌبة إذ بدأ عمله بالمإسسة كفرد أمن 

له على شهادات دراسٌة. واستطاع أن ٌكّون مجموعة من زمبلبه لعدم حصو

ٌستعملهم أداة ضؽط على رإسابه وكان ربٌسه، وقتها، رضا بركات ربٌساً 

لؤلمن وربٌس الشإون اإلدارٌة. فضؽط علٌه أن ٌترك له ربٌس قسم األمن 

لكٌبل ٌضع له العراقٌل فً تسٌٌر العمل. فانصاع لضؽطه وطلب من المدٌر 

م عبد الرإوؾ سالم أن ٌكتفً بالشإون اإلدارٌة وٌعطً األمن ألحمد عبد العا

الكرٌم، فصدر له قرار أن ٌكون ربٌس قسم األمن والحراسة. متابعاً أنه بعد 

ووصول االخوان إلى الحكم تم تعٌٌن صبلح نعمان اإلخوانً  2011قٌام ثورة 

لكرٌم وقتها بعض ربٌساً لمجلس إدارة المإسسة العمالٌة. وجمع أحمد عبد ا

العمال باعتبار أن لهم مطالب لٌظهر قدرته على الحشد، وذهب، بعدها، إلى 

صبلح نعمان وأفهمه أنه الوحٌد الذي ٌستطٌع ان ٌحمً كرسٌه فً هذا الجو 

الثوري ولن ٌجعل أحداً ٌعارضه وهو معه فاعتمد علٌه صبلح نعمان لٌرهب 

لٌجعله فً منصب قٌادي حتى  به معارضٌه ثم اخذ أحمد عبد الكرٌم ٌبتزه

ٌستطٌع أن ٌعاقب أي أصوات تعارضه وال تنفذ أوامره. ولكً ٌستطٌع صبلح 

نعمان إحكام سٌطرة األخوان على المإسسة العمالٌة عن طرٌق رجاله مثل 

أن ٌتولى  4/3/2013( بتارٌخ 14أحمد عبد الكرٌم أصدر له قرار رقم )

عمالٌة وتم اعتماده من وزٌر القوى منصب المدٌر العام المساعد للمإسسة ال

العاملة اإلخوانً خالد األزهري مستطرداً أنه ظل ٌعمل داخل المإسسة العمالٌة 

وأطٌح بربٌس مجلس  2013بهذا الوضع السًء إلى أن قامت ثورة ٌونٌو 

اإلدارة اإلخونً صبلح نعمان وتم القبض علٌه لمشاركته فً أعمال العنؾ 

ب هللا األمٌن العام لبلتحاد العام لنقابات عمال مصر اإلخوانٌة وجاء محمد وه
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ربٌساً لمجلس إدارة المإسسة العمالٌة وألنه كان عضواً بمجلس إدارة المإسسة 

فكان ٌعرؾ شخصٌة أحمد عبد الكرٌم ومشكبلته ففكر أن ٌتخلص منه فً إدارة 

مه المإسسة ولكن من دون أن ٌصطدم معه حتى ال ٌثٌر القبلقل بالعمال فساو

أن ٌجعله ربٌس مجلس إدارة النادي الرٌاضً التابع للمإسسة العمالٌة وٌشكل 

مجلس إدارته من جدٌد ولكن بشرط عدم تدخله فً إدارة المإسسة بكونه 

مساعد المدٌر العام فوافق أحمد عبد الكرٌم فؤصدر محمد وهب هللا قراراً 

سة أحمد عبد بربا 2017 – 2013بتشكٌل مجلس إدارة جدٌد للنادي لدورة 

وأرسل خطاباً إلى مدٌر مدٌرٌة  21/10/2013( بتارٌخ 79الكرٌم برقم )

الشباب والرٌاضة بالقٌلوبٌة وبالتشكٌل الجدٌد للنادي ومرفق معه مستند ببٌانات 

أعضابه الستصدار القرار الخاص بذلك ألنها الجهة المنوط بها تحوٌل هذه 

افظ العتماد القرار. ألنه طبقاً لقرار المستندات بعد التؤكد من صحتها إلى المح

فؤنه ٌفوض للمحافظٌن  2013( لسنة 826وزٌر الدولة للرٌاضة رقم )

( 5000اختصاصات الوزٌر فٌما ٌتعلق باألندٌة، التً ٌقل عدد أعضابها عن )

عضو ولكن مدٌرٌة الشباب والرٌاضة عند مراجعتها للمستندات المرفقة بقرار 

ي وجدت أن المستند الموضح فٌه بٌانات أعضاء تشكٌل مجلس إدارة الناد

مجلس اإلدارة للنادي مكتوب بجوار كل عضو صفته الوظٌفٌة ومإهله 

الدراسً فٌما عدا أحمد عبد الكرٌم ربٌس مجلس اإلدارة مكتوب بجوار اسمه 

صفته الوظٌفٌة فقط من دون توضٌح للمإهل الدراسً، وألن من شروط تولً 

دي أن ٌكون حاصبلً على مإهل عال. أرسلت مدٌرٌة رباسة مجلس إدارة النا

الشباب والرٌاضة خطاباً الى المإسسة العمالٌة تطلب توضٌح مإهله أو خطاباً 

رسمٌاً من مجلس إدارة النادي المرسلة للمدٌرٌة تنطبق علٌها جمٌع الشروط 

اباً الواردة باللوابح والقوانٌن المنظمة لهذا الشؤن. فؤرسل أحمد عبد الكرٌم خط

إلى مدٌرٌة الشباب والرٌاضة وزور توقٌع محمد وهب هللا ربٌس مجلس إدارة 

المإسسة العمالٌة علٌها بإن جمٌع األسماء الواردة ذكرها بقرار تشكٌل مجلس 

إدارة المإسسة العمالٌة تنطبق علٌها الشروط ألنه ٌعلم أنه لو أرسل مإهله 

نه ؼٌر حاصل على مإهل عال الحقٌقً إلى مدٌرٌة الشباب والرٌاضة واتضح أ
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فسوؾ ترفض رباسته لمجلس إدارة النادي وبناًء على هذا الخطاب الذي أرسله 

إلى مدٌرٌة الشباب والرٌاضة اعتمد محافظ القٌلوبٌة المهندس محمد عبد الكرٌم 

قرار تشكٌل مجلس إدارة النادي برباسة أحمد عبد الكرٌم. ومنذ ذلك الوقت 

ت عدة لمستندات مالٌة ومكافآت مالٌة بلؽت ظهرت اختبلسات وتزوٌرا

بتارٌخ  4560جنٌهاً وؼٌرها. ]مجلة روز الٌوسؾ عدد  57355االختبلسات 

13/1/2015 ] 

تكشؾ هذه الفضٌحة استؽبلل صبلحٌات منصب أو موقع ٌشؽله شخص ال 

ٌمتلك مإهبلته الرسمٌة وٌمارس اختبلس المال العام والتزوٌر والرشاوي 

خدمة الطبقة العاملة )ركن أول للفضٌحة( وكشفتها مجلة روز لمإسسة أنشبت ل

الٌوسؾ )ركن ثانً( والضحٌة هً الطبقة العاملة )ركن ثالث( والحكومة 

متسترة على هذا الفساد )ركن رابع( ؼابت عنها الضوابط الرسمٌة والعرفٌة 

ة، خوفاً من قهر أصحاب المواقع العلٌا وقمعهم مع استؽبلل المرحلة االنتقالٌ

التً كان ٌمر بها المجتمع المصري عبر ثوراته الشعبٌة. وهذه مشكلة ٌهتم بها 

علم االجتماع التنظٌمً ألنها تكشؾ سوء استخدام التنظٌمات الرسمٌة الخاصة 

بالطبقة العاملة وتسلط الضوء على استؽبلل هذه الطبقة حتى فً تنظٌماتها 

هنٌة واالجتماعٌة ولكن لؤلسؾ الرسمٌة وتمنعها من االستمتاع بصبلحٌاتها الم

مثل هذه الحاالت الفاسدة لهذه الطبقة الفقٌرة تحصل من دون دراسة آثارها على 

األنشطة الرٌاضٌة للعمال وعلى ممارسة حقوقهم التنظٌمٌة لذا نلفت أنظار 

الباحثٌن االجتماعٌٌن وانتباههم إلٌها ولوال نشاط السلطة الرابعة لما تم اكتشاؾ 

فساد الذي ٌدخل تحت باب فضابح تنظٌمات رسمٌة ترتكب من مثل هذا ال

 الشرٌحة المهنٌة نفسها وتتستر علٌها األجهزة الرسمٌة.

 الفساد السٌاسً والبناء االجتماعً –ب 

ٌمكن مبلحظة معالم الفساد السٌاسً من خبلل عبلقة األجهزة السٌاسٌة 

سقٌة عدة متناسقة القابمة فً البناء االجتماعً، إذ ٌإدي األخٌر وظابؾ ن

بعضها مع بعض وؼالباً ما تكون ملبٌة الحتٌاجات أفراد المجتمع متنوعة 
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األنساق االجتماعٌة واالقتصادٌة والتربوٌة والصحٌة واإلعبلمٌة والقانونٌة 

واألمنٌة، لكنها )األنساق( ال تقوم بتحقٌق األهداؾ المؤمولة أو الطموح، األمر 

للحدٌث عنها والمطالبة فٌها لكسب الشعبٌة العامة  الذي ٌثٌر انتباه بعض الساسة

ومن خبللها ٌتوؼل هإالء الساسة الستؽبللها من أجل تحقٌق مآربهم 

ومصالحهم الخاصة السٌما وأن الحٌاة الحضرٌة الحدٌثة تبلور حاجات جدٌدة 

عدة تعكس متطلبات العصر مثل المساواة بٌن الرجل والمرأة فً التعلٌم 

موازنة بٌن الحقوق والواجبات أو عدم تشؽٌل الصبٌة فً ورش والتوظٌؾ أو ال

العمل وسواها فً ظل عدم تجانس المجتمع الحضري فً قومٌاته وأعراقه 

وطوابفه وأحزابه األمر الذي ٌخلق نوعاً من التوترات والتعارضات فٌما بٌنها 

ألعمال ألنها تبحث عن النفوذ السٌاسً والتنظٌم الحدٌث والتثاقؾ والدخول فً ا

التجارٌة الحرة بنحو متساٍو مع المواطنٌن كافة والدخول إلى األجهزة 

 الحكومٌة.

حري بنا أن نشٌر إلى أن هذه الحالة أوضحها المنّظر األمرٌكً المعاصر 

روبرت مرتون عندما محدداً أربعة أنواع من الحاجات االجتماعٌة تطالب بها 

 شرابح المجتمع المحلً وهً: 

الفقٌرة(: وهً مطالب ؼٌر رسمٌة  –جماعة المسحوقة )المعدمة حاجات ال – 1

توجه إلى األجهزة السٌاسٌة من أجل تحقٌقها وبالذات الفبات االجتماعٌة التً 

قدمت أو هاجرت إلى المدٌنة حدٌثاً )سواء فً المناطق الرٌفٌة أو من خارج 

اعدات المالٌة البلد( لكً تستطٌع أن تعٌش بؤمان داخل المدٌنة مثل تقدٌم المس

والسكنٌة وتوفٌر فرص عمل لهم واستحداث أجهزة ودوابر رعابٌة وضمانٌة 

من دون مراعاة الدٌن أو لون البشرة أو القومٌة، مثل هذه الحاجات 

ٌستخدمها الساسة من أجل التكسب السٌاسً والحصول على شعبٌة 

 جماهٌرٌة. 

ٌسوري الحال والمال حاجات الجماعات المرفهة: أي جماعات التجارة وم – 2

من مبلك العقارات والشركات والمقاولٌن وأصحاب النفوذ الفردي )لٌس من 
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الموظفٌن العامٌن فً المراتب الوسطى والدنٌا من الهٌاكل التنظٌمٌة أي من 

أصحاب النفوذ المحدود( إذ تكون خدماتهم ومناشطهم مطلوبة من رجال 

 ات المجتمع المحلً.السٌاسة والعالم السٌاسً فً تحقٌق احتٌاج

حاجات الجماعات ؼٌر المشروعة: مثل المجرمٌن والمؽامرٌن والنصابٌن  – 3

والمحتالٌن والبؽاٌا واللواطٌن والسحاقٌات، التً تعج بهم المدن الحضرٌة 

الحدٌثة. إنها جماعات خارجة على القانون وتمارس أنشطة تجارٌة مربحة 

تحمسة ومندفعة إلى العمل فً مشارٌع جداً، وؼالباً ما تكون هذه الجماعات م

ؼٌر قانونٌة أكثر من األشخاص الذٌن ٌعملون فً المإسسات القانونٌة 

والقضابٌة. إنها جماعات تدفع أمواالً طابلة وبسخاء ومن دون حساب إلنجاز 

مشارٌع وأعمال ؼٌر مشروعة ٌحاربها القانون. وإزاء هذه الحالة، تحاول 

فً أنشطة هذه الجماعات واستثمارها لصالحها األجهزة السٌاسٌة التحكم 

 وفً عٌن الوقت تعمل على تعزٌز أنساق البناء االجتماعً.

حاجات الجماعات األقلٌة: مثل أقلٌة عرقٌة أو طابفٌة أو سٌاسٌة تبحث  – 4

دابماً عن تحسٌن ظروؾ معٌشتها وترٌد التسلق على سلم الحراك االجتماعً 

وؼالباً ما تكون هذه الجماعات معدمة اقتصادٌاً  العمودي والخروج من األفقً.

تكافح من أجل تحقٌق حاجاتها األساس والضرورٌة وإشباعها وعلى الرؼم من 

هذه الوضعٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة المتدنٌة استطاع بعض من أفرادها 

 .Elliott]الوصول إلى األجهزة السٌاسٌة والتحكم والسٌطرة على بعض مناشطها 

1961. P52] 

 أسس الفساد السٌاسًت –ت 

تمسً ممارسة الفساد السٌاسً داخل التنظٌمات الرسمٌة، على مّر الزمن، 

سلوكاً ٌعتاده وٌقبله أعضاء التنظٌم إلى درجة ال ٌشعرون بالخجل من أدابه 

وممارسته علناً ألنه بات متمؤسساً، نعنً أضحى جزءاً من التنشبة التنظٌمٌة 

معاٌٌر وأفكار توجه ممارسة الفساد إلى خدمة مصالح منطوٌاً على مواقؾ و

رموز التنظٌم أو المإسسة مما ٌجعل عند أعضاء التنظٌم مفاهٌم ورإى تمثل 
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جزءاً من النسق المإسسً، أي أن األعضاء ٌبحثون عن إشباع مصالحهم 

الذاتٌة من خبلل تؤدٌتهم أي نشاط تنظٌمً، باحثٌن عن المال والشهرة الذاتٌة.. 

هذا التصرؾ ٌحدث فً أؼلب األحٌان فً المدن الحضرٌة الحدٌثة بؽض مثل 

النظر عن اسم وشعبٌة الحزب السٌاسً، الذي ٌنتمون إلٌه إذ أن هناك من 

األعضاء ممن ٌنخرطون فً ممارسة سلوك ال أخبلقً من خبلل استؽبللهم 

من لعضوٌتهم فً حزب سٌاسً معٌن لكً ٌكتسبوا شهرة زابفة وماالً حراماً، و

هنا ٌبدأ الفساد السٌاسً فً الماكنة السٌاسٌة الحضرٌة. فهو، إذن، تصرؾ ؼٌر 

ٌُّعد أحد مظاهر القوة االجتماعٌة فً  مرؼوب فٌه اخبلقٌاً، وفً المعٌار العلمً 

المجتمع الحضري. بتعبٌر آخر، إنها قوة فارؼة فً محتواها، قوة الشكل ال 

اصطدامها بقوة شعبٌة صادقة  المضمون، قوة مرحلٌة ؼٌر دابمة تزول حال

معبرة عن مصالح الناس، وإذا تكاثرت هذه الحالة فً الماكنة السٌاسٌة فإن 

 انحطاطها ٌكون محتم عند تبلور الحاالت اآلتٌة: 

نمو الخدمات العامة المتعلقة بالضمان االجتماعً تقدمها الحكومة إلى  – 1

 العاطلٌن عن العمل والمعوقٌن والمتقدمٌن بالسن.

تنامً نشاط العمل النقابً المنظم ونفوذه الذي ال ٌحتاج إلى مطالبة الماكنة  – 2

 السٌاسٌة بتقدٌم مساعدات للعمل.

تحول سرٌع بٌن المصوتٌن من الناخبٌن من مركز المدٌنة لضواحٌها الذي  – 3

 بدوره ٌحفظ قوة الماكنة الحضرٌة ونفوذها فً تؤثٌرها على الفقراء والعمال.

ً الدراسات العلٌا فً تعلٌم السكان، الذي ٌشٌر إلى مستوى األفراد تنام – 4

 الذي بات أقل اعتماداً على قوى الماكنة السٌاسٌة.

 تدنً معدل المحسوبٌة فً إشؽال الوظابؾ الحكومٌة. – 5

توسع شبكة االتصاالت اإلعبلمٌة وتنوعها، األمر الذي تعمل على إٌصال  – 6

خبٌن عن القضاٌا الجماهٌرٌة العامة فٌما ٌخص الحقٌقة واألخبار الى النا

 شإون المجتمع المحلً والعام وقضاٌاه ومشكبلته.
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ال التمس، فً هذا المقام، الرمز أو التلمٌح، بل التوضٌح المتجذر من أجل 

تثمٌر هذا الموضوع )تمؤسس الفساد السٌاسً واإلداري فً المإسسات 

بما أسمٌه مإسسة الفرد الواحد أو  والتنظٌمات( فً المجتمع العربً الذي ٌؽص

تنظٌم الفرد الواحد، وأقصد به أن ٌتم تعٌٌن شخص حزبً أو أحد أقارب رموز 

نظام الحكم أو من المداهنٌن والمناصرٌن لهم لٌترأس تنظٌماً مهنٌاً )بنك، 

جامعة، كلٌة، معهد، مدٌرٌة حكومٌة، مإسسة إعبلمٌة أو أمنٌة( وبسبب دعم 

ٌّن إلى تحوٌلها إلى اقطاعٌة الجهاز السٌاسً ل ه ٌجنح هذا الُمَنّصب أو الُمَع

خاصة به أو قرٌة ٌحكمها )إن جاز التعبٌر( ال ٌلتزم بقانون ولوابح التنظٌم وال 

ٌّن موظفٌن ٌقدمون  ٌدفع بالتنظٌم إلى تحقٌق أهدافه، التً وجد من أجلها، بل ٌع

لحة العامة أو مصلحة الوالء والطاعة واإلذعان له فقط من دون مراعاة المص

التنظٌم ذاته فٌتم إخراجه )التنظٌم( عن مساره التنظٌمً والمهنً وٌعاقب كل 

من ٌعترض على ذلك أو ٌطرده من العمل، أي ٌستبد بعمله المزاجً النرجسً 

ألنه ٌرٌد طبع اسمه الخاص على اسم التنظٌم الذي ٌترأسه حتى لو أخرجه عن 

 –ون رباسته لمدة ؼٌر محدودة، أي مفتوحة أهدافه التنظٌمٌة وعادًة ما تك

مطلقة، وهذا تفكٌك تنظٌمً فً مجتمعنا العربً، وبعد ذهابه عن رباسة هذا 

التنظٌم ٌتم تعٌٌن شخص آخر ٌمارس العملٌة نفسها مما ٌجعل من التنظٌم 

ٌستقر، فً مرحلته األولى من التؤسٌس، وال ٌتقدم وال ٌتطور، بنحو سوي 

تنظٌمات الرسمٌة الموجودة فً المجتمعات المتقدمة. إنها ومتناسق، إسوة بال

عقدة فردٌة ٌتسم بها المهنً العربً عاكساً تخلفه التنظٌمً وركوده االجتماعً، 

وهً فضٌحة لم ٌرتكبها المحتالون والنصابون أو المجرمون أو المدمنون على 

فهً المخدرات، بل ٌرتكبها أصحاب الشهادات والكفاءات المتخصصة. إذن 

عقدة نرجسٌة ٌتصؾ بها المهنً العربً الذي ٌتبوأ رباسة مإسسة رسمٌة 

ٌقودها إلى الفضٌحة من خبلل إشباع نرجسٌته بالتسٌد والتحكم المطلق من دون 

مراقبة من الداخل أي من االتباع إنما ٌراقب من سٌده الذي نصبه على هذا 

 المنصب التنظٌمً. 
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فإن الحدٌث عن الرشوة واالبتزاز عند تناول موضوع الفساد السٌاسً 

أمر ال بد منه ألنه أحد األسباب الجوهرٌة فً تفكٌك المجتمع  graftالمالً 

المحلً على الرؼم من اتساع نشاطه، الذي ٌبدأ من قبول رجل الشرطة لعلبة 

سكاٌر من مخالؾ إشارة المرور داخل المدٌنة وانتهاًء بعملٌات احتٌالٌة تصل 

 –ات الدوالرات. واالبتزاز المالً ٌنطوي على استخدام القوة قٌمتها إلى ملٌار

النفوذ فً التعامل مع مصادر الحكومة لمصالح النفع الخاص الذاتً المترجمة 

 بمعناها اإلجباري المتؤتً من أحد السبٌلٌن:  bribeعلى هٌبة رشوة 

إذ كان الفعل االبتزازي مرتبطاً بسوء استخدام النفوذ الرسمً  – 1

 كومً(.)الح

 لخدمة الصالح أو المنفعة الخاصة. – 2

لذا فإنه تصرؾ فاسد ٌتعارض مع المبادئ األخبلقٌة والقانونٌة. واألخٌر 

ٌتعارض وٌعاقب العبً القمار والممارسات الجنسٌة البلمشروعة ألنها تتنافً 

 مع أخبلقٌة المجتمع فهً، إذن، مدانة ومستهجنة.

لسٌاسً ٌمارس االبتزاز المالً والرشوة وبناًء على ما تقدم فإن الفساد ا

 وهو، بهذه الممارسة، ٌعد ال أخبلقٌاً وال قانونٌاً.

ال مناص من القول إن االبتزاز ٌظهر بنحو أكثر جبلًء فً األنشطة التجارٌة 

الشرعٌة داخل األجهزة الحكومٌة. فمثبلً، عندما ترٌد البلدٌة أن  –القانونٌة  –

زة أو تعبد أحد الطرق الداخلٌة للمدٌنة أو تحتاج تجري صٌانة على أحد األجه

إلى أدوات وقطع ؼٌار ألحد مشارٌعها، فإن بعض موظفٌها )فً البلدٌة( ٌستؽل 

منصبه وٌؤخذ رشوة من مقاول ٌقدم عطاًء فً تنفٌذ ما تطلبه فً مجال الصٌانة، 

ؾ وؼالباً ما تحصل مثل هذه الصفقة البلقانونٌة والبل أخبلقٌة بؤسلوب لطٌ

وشفاؾ وراٍق ولٌس بؤسلوب التهدٌد أو الوعٌد أو الزجر، وحتى لو حصلت 

منافسة حّرة بٌن المقاولٌن حول تقدٌم عطاء معٌن فإن مثل هذا التواطإ فً 

إبرام الصفقات التجارٌة بٌن كبار موظفً الحكومة والمقاول تحصل، وقد 

منافسة حّرة  تحصل هذه الصفقة بعٌداً عن اإلجراءات الرسمٌة وحتى من دون
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ومفتوحة وأحٌاناً تكون المزاٌدة علنٌة ومفتوحة وال ٌحصل ابتزاز ورشوة، بل 

تحصل، فٌما بعد، من خبلل قبول المسإول تقدٌم المقاول مواد فاسدة أو أجهزة 

ٌُّعد فساداً سٌاسٌاً فً مجال العمل وفً  مستعملة أو أدوات ردٌبة الصنع، وهذا 

ٌُّعد فساداً إدا رٌاً، وهنا ٌتقارب الفساد السٌاسً مع اإلداري. ٌبرز الوقت نفسه 

اإلداري شروطاً  –الفساد السٌاسإداري عندما ٌضع المسإول السٌاسً 

ومواصفات صارمة وقاسٌة أشبه بالتعجٌزٌة على المتقدمٌن لمناقصات علنٌة 

فٌما بعد إلى مناضلة إحداها على  والشركات األمر الذي ٌنتهً على المقاولٌن

 بعد تقدٌم رشوة أكبر ألكبر مسإول فً الجهاز الحكومً. األخرى

ثم هناك شركات صؽٌرة أو ؼٌر مستوفٌة للشروط القانونٌة لكن تسمى 

)شركة( ٌسمح لها بؤن تدخل كمورد أو كوسٌط بٌن إدارة المدٌنة والورش أو 

المصانع أو المإسسات التابعة لها بتجهٌزها بمستلزمات احتٌاجاتها واألدوات 

واد الخام لها فتشتري هذه الشركة الصؽٌرة أو ؼٌر مكتملة الشروط ما والم

تحتاجه البلدٌة من مصادرها بؤسعار متهاودة )رخٌصة( لتبٌعها للبلدٌة بؤسعار 

عالٌة وفابدة مربحة وٌكون هذا العمل بعلم من المسإول البلدي )أي موظؾ 

ٌة، التً تطلبها الشركة البلدٌة(، بعد أن ٌؤخذ رشوة مقابل قبوله باألسعار العال

الصؽٌرة. وهذه حالة تجمع بٌن الفساد السٌاسً واإلداري فً آن واحد ألنه 

ؼالباً ما ٌكون المسإول البلدي ؼٌر متخصص باألعمال اإلدارٌة، بل تم انتخابه 

سٌاسٌاً أو ٌعٌنه الحزب الحاكم فً البلد إال أنه استؽل منصبه اإلداري وسلطته 

هذا الفعل البل أخبلقً المضر بؤموال البلدٌة ودافعً  السٌاسٌة فً ممارسة

 الضرابب من المواطنٌن المستفٌدٌن من خدمات المشروع البلدي.

هذا على صعٌد البلدٌة واألجهزة الحكومٌة فً المدن الحضرٌة، بٌد أن هناك 

فساداً سٌاسٌاً ٌحصل بٌن رجال الشرطة باالبتزاز المالً على الرؼم من وظٌفة 

شرطة فً تعزٌز تطبٌق القانون وتنظٌم انشطته إذ ٌحصل اقتراب رجال ال

رجال الشرطة من العالم السفلً أو ؼٌر المنظور، وبخاصة فً أماكن المقامرة 

واألنشطة والمصالح المؽشوشة فً مناطق عدة من أجزاء المدٌنة، وهنا ٌتبلور 

نون. إذ صراع بٌن مهمة رجال الشرطة واألنشطة المستترة الخارجة عن القا
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ٌحصل ضؽط على رجال الشرطة وهم فً مهمة الحفاظ على هٌبة القانون 

وتطبٌقه، وٌتؤتى هذا الضؽط ممن لهم مصالح فً هذه األنشطة المحظورة، 

وؼالباً ما ٌكون هذا الضؽط من رجال ٌتصفون بالنصب واالحتٌال والؽش 

عمل فٌها رجال والخداع ٌقٌمون فً المناطق الموبوءة بالفقر والجرٌمة، التً ٌ

الشرطة ٌقدمون اإلؼراءات المالٌة والقناعات النفسٌة والمنطقٌة كافة، مستؽلٌن 

مرونة رجال الشرطة فً التعامل مع األنشطة المحرمة قانوناً فٌتعاملون معهم 

بحكم عملهم أكثر من احتكاكهم وتفاعلهم مع أبناء الطبقة الؽنٌة. وفً هذا 

إن لتعزٌز القانون تؤثٌراً مباشراً على الخصوص ٌقول ولٌام فوت واٌت "

المجتمع وتؤثٌراً ؼٌر مباشر على الناس الطٌبٌن من الذٌن ٌعٌشون داخل المدٌنة 

وإزاء هذا الوضع االجتماعً والظروؾ المتعاكسة ٌتعلم الشرطً درساً فً 

التعامل مع تناقض األمور. أي تطبٌق القانون ومراقبة الحٌاة المنتظمة 

رجٌن عن هذا النمط من الحٌاة وأن ٌكون متماثبلً مع شرعٌة ومطاردة الخا

القانون وهو فً حالة خضوعه لمؽرٌات من الخارجٌن عن هذه الشرعٌة 

كلٌاً أو  –القانونٌة، الذٌن ٌمتلكون الدهاء والذكاء والمال فٌحصل له ابتزاز 

فساد وهذا أمر وارد فً المجتمع الذي ال ٌخلو من حاالت التفكك وال –جزبٌاً 

 السٌاسً واإلداري". 

فً الماضً كان رجال الشرطة ٌإدون دور الوسٌط بٌن السٌاسٌٌن والُمبلك 

لكن، فً السنٌن األخٌرة، حصل تؽٌر فً هذه العبلقة بسبب تزاٌد حجم 

العملٌات واألنشطة السرٌة )المستترة( والتؽٌر بطرق التجارة وأنشطتها مما 

وتقدٌم الرشاوي لهم بحٌث ٌتم توزٌعها  أدى الى خضوع الشرطة إلى ابتزازهم

علٌها حسب رتبهم العسكرٌة، وحصل أٌضاً ابتزاز وتقدٌم رشاوىً ٌدفعها إلى 

التنظٌم السٌاسً المركزي )أي ربٌس الحزب السٌاسً( األثرٌاء المسٌطرٌن 

على األنشطة التجارٌة الكبٌرة والمتمٌزة والمسٌطرة على مناطق حساسة فً 

اد سٌاسً واضح وإزاء هذه الحالة فإن الشرطً األمٌن المدٌنة وهذا فس

والشرٌؾ ٌجد صعوبة بالؽة فً التعامل مع شخوص هذه الحالة الفاسدة فتتعّطل 

صبلحٌته كرجل قانون فً تطبٌقه إذ ال ٌستطٌع مقارعة سماسرة ومحال 
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مقامرة وبؽاء ومبلك عقار ومنحرفٌن وخارجٌن عن القانون ألنهم ٌستخدمون 

الطابلة لحماٌة أنشطتهم البل قانونٌة وإذا أخطؤ أحد عناصر الشرطة فً األموال 

معاقبة أحد العاملٌن فً هذه األفعال المنحرفة أو مطاردته فإن مصٌره ٌكون 

 –نقله إلى أردأ المناطق وأسوبها وأبعدها عقاباً له على أداء واجبه المهنً 

الموبوءة بالجرٌمة  القانونً. هذه هً شرٌعة ؼٌر مكتوبة فً هذه المناطق

والفساد. إنها حالة ال ترتبط باألشخاص الفاسدٌن، بل تقترن بنوع البناء 

االجتماعً الذي ٌسود المناطق الحضرٌة وذات الفساد السٌاسً المستشري فً 

 النسق السٌاسً.

لكن علٌنا أن ال ننسى أخبلقٌة الطبقة الوسطى وثقافتها التً تتكون ضد هذا 

السٌاسٌة الفاسدة فتعارضها بشدة. بٌد أن األخبلق والثقافة  النوع من األجهزة

وحدهما ؼٌر كافٌتٌن فً ردع هذا النوع من الفساد إذ لم ٌتم تؽٌٌر األنماط ؼٌر 

القانونٌة، قبل أن تتم معاقبة الفاسدٌن. إنها عملٌة تؽٌٌرٌة صعبة ألن تؽٌٌر 

ٌحترمون القانون األنماط البنابٌة ٌتطلب موظفٌن مهنٌٌن أكفاء ومتخصصٌن 

وٌخدمون التنظٌم االجتماعً ومإمنٌن بخدمة المصلحة العامة وهذه خصابص 

تتطلب تنشبة طوٌلة األمد، ووعٌاً راقٌاً بتمدن المجتمع وتقدمه، عندها تقل 

حاالت الفساد إلى الدرجة الدنٌا ٌكون فٌه رجال السٌاسٌة والقانون متمتعٌن 

 سدٌن.باعتبار عاٍل ونظٌؾ ُمصلحٌن ال فا

إن علّة العلل فً المجتمع الحدٌث هو إذا حصل فساد فً ممارسات 

المتحكمٌن فً إدارة األجهزة الرسمٌة فإن فسادهم سوؾ ٌسري إلى األجهزة 

األدنى وتمسً فاعلٌة آلٌات الضبط الرسمٌة واهنة فً ضبطها وتفسح المجال،  

بالسرطانات  فً الوقت نفسه الختراقها واحتوابها فٌضحى المجتمع ملٌباً 

االجتماعٌة المنتشرة فً الجسد االجتماعً، الذي ال ٌتعافى وٌشفى تماماً إال 

باستبصال هذه السرطانات من جذورها وحقن الجسد بمضادات حٌوٌة لتعزٌز 

قوة المناعة داخل الجسم، أي ٌتؽٌر نمط العمل التنظٌمً ومراقبته عن قرب 

ٌة. بتعبٌر أوضح فتح أبواب ومعاقبة مخالفٌه، بصفة مستمرة ولٌست مرحل

وقنوات فاضحة لمخالفً القانون والمنحرفٌن عنه فً وسابل اإلعبلم المربٌة 
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والمكتوبة والمسموعة مهما كان موقعهم التنظٌمً. وقد بدأت هذه الحالة، فً 

أٌامنا هذه، مع القنوات الفضابٌة وأجهزة االنترنٌت بحٌث تم فضح ونشر العدٌد 

ر والتزٌٌؾ والتضلٌل البل أخبلقٌة والبل قانونٌة لرجال من األكاذٌب والتست

األعمال الكبار ورموز الحكومة السٌاسٌٌن، و لم تقتصر هذه الوظٌفة على 

وسابل االعبلم فً تسلٌطها الضٌاء على المجرمٌن والقتلة، بل صعدت إلى 

درجات أعلى من السلم االجتماعً عبر فضابٌاتها واالنترنت، وهذه حالة 

ة تخدم الصالح العام فً كشفها للحقابق وعدم السماح بفساد أصحاب متقدم

النفوذ السٌاسً واالقتصادي وعً لصالح المسحوقٌن والمظلومٌن وؼٌر 

الواعٌن بما ٌحٌط بهم ألنه بلور صحوة سٌاسٌة وفكرٌة تكلل بها العقد األول 

تسلطٌن من القرن الحادي والعشرٌن وألنها حررت هإالء الناس من عبودٌة الم

والطؽاة والفاسدٌن والمارقٌن واألفاقٌن والظالمٌن والمتسترٌن بستابر فلكلورٌة 

عفا علٌها الزمن، نقول إنها عملت تفكٌكاً اجتماعٌاً ألنماط تقلٌدٌة وعتٌقة ال 

تتناسب مع روح العصر التقنً لتخلق تؽٌراً تقنٌاً فٌها لخدمة الشرابح الدنٌا 

والفاسدٌن من ممارسة سحقهم االجتماعً والمسحوقة ولتحرم الساحقٌن 

وفسادهم الخلقً والسٌاسً واالقتصادي ولترسً أخبلقاً جدٌدة تحل محل القٌم 

المتكلسة فً تمجٌدها للماضً وعبادة األصنام البشرٌة. وفً هذا السٌاق نورد 

هذا التطور، الذي أصاب علم االجتماع فً الربع األخٌر من القرن الماضً. إذ 

علماء االجتماع دراسة مثل هذه الظواهر بعلم اجتماع الفضابح سمى بعض 

Sociology  muckraking    الذي ٌذهب إلى إزالة األؼطٌة البراقة والناعمة عن

الواقع المزري والقبٌح والمؽشوش السابد بٌن أفراد طبقة معٌنة من الناس. هاك 

وة المجتمع كتابه عن صف 1956مثبلً على ذلك، كتب راٌت مٌلر فً العام 

األمرٌكً انتقد فٌه رجال األعمال والسٌاسة والفكر المتحكمٌن بمصابر 

األمرٌكان وكشؾ فٌه أسالٌبهم االبتزازٌة واالستحواذٌة التً ٌمارسونها من 

 .Willamson. 1977. pخبلل مواقعهم العلٌا لتكثٌر ثروتهم ونفوذهم وسلطانهم ]

الحد، بل ٌذهب إلى فضح السلبٌات  [ وال ٌتوقؾ هذا الحقل الجدٌد عند هذا38

والوجه القبٌح لمظاهر الحٌاة وبالذات ما هو مستور من انحرافات أخبلقٌة 
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واجتماعٌة واقتصادٌة وإدارٌة كالفساد عند بعض الفبات المنتفعة من هذا 

االنحراؾ المستور أو التضلٌل أو الؽش فً صناعة سلعة معٌنة أو تزٌٌؾ 

   وسواها. انتخابات بلدٌة أو نٌابٌة

 الفساد اإلداري –ث 

بعد أن استجلٌنا الفساد السٌاسً ننتقل إلى موضوع ٌقاربه فً الفضابح 

االجتماعٌة واالقتصادٌة واألخبلقٌة وهو الفساد اإلداري، وقبل الخوض فً 

تفاصٌله وأسالٌب تفكٌكه للنسق اإلداري داخل البناء االجتماعً نقدم، هنا، 

 مضمونه.

أن الفساد هو أحد المعاٌٌر الدالة على ؼٌاب  Huntingtonٌرى هنتٌجون 

المإسسة السٌاسٌة الفعالة خبلل مدة التحدٌث الواسعة التً، شهدها عصرنا 

الحالً وتالٌاً فبل ٌمكن عّد الفساد بؤنه نتاج انحراؾ السلوك عن األنماط 

السلوكٌة المقبولة فحسب، بل إنه نتٌجة انحراؾ األعراؾ والقٌم ذاتها عن 

. ص. 1989أنماط السلوك القابمة والمعهودة ]تقرٌر الندوة اإلقلٌمٌة للتنمٌة. 

50.] 

ثم هناك تعرٌؾ آخر مفاده القصور القٌمً عند األفراد الذٌن ٌجعلهم ؼٌر 

ؾ  قادرٌن على تقدٌم االلتزامات المجردة، التً تخدم المصلحة العامة، وُعرِّ

محفزات مادٌة أو ؼٌر مادٌة وؼٌر  كذلك بؤنه الحالة التً تدفع الموظؾ، نتٌجة

 قانونٌة، ألداء عمل لصالح مقدم المحفزات وتالٌاً إلحاق الضرر بالصالح العام.

َؾ الفساد اإلداري بؤنه السلوك المنحرؾ عن  إلى جانب ما تقدم فقد ُعرِّ

الواجبات الرسمٌة محاباة العتبارات خاصة كاألطماع المالٌة والمكاسب 

اب مخالفات ضد القوانٌن العتبارات شخصٌة ]االعرجً. االجتماعٌة أو ارتك

ٌُعّرفه تقرٌر التنمٌة الصادر عن البنك 301- 299. ص. ص. 1995 [ و

الدولً بؤنه سوء استؽبلل السلطة العامة من أجل الحصول على مكاسب 

ٌُعّرؾ أٌضاً بؤنه سلوك ؼٌر سوي 260. ص.2002خاصة. ]الٌوسؾ. [ و

ركزه وسلطته فً مخالفة القوانٌن واللوابح ٌنطوي على استؽبلل الشخص م
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والتعلٌمات لتحقٌق منفعة لنفسه أو لذوٌه من األقارب واألصدقاء والمعارؾ 

على حساب المصلحة العامة وٌظهر السلوك المخالؾ على هٌبة جرابم 

ومخالفات كالرشوة والتربح والسرقة وسوء استخدام المال العام والتوزٌع 

 [.91. ص. 2002ً للمال العام. ]الرهوان. واالنفاق ؼٌر القانون

فً مجال اإلدارة والمال مفاده  corruptionوهناك تعرٌؾ آخر للفساد 

سوء استؽبلل السلطة العامة لتحقٌق مكاسب خاصة من أجل الحصول على 

. 2002منافع ؼٌر مشروعة ومحاولة التهرب من الكلفة الواجبة. ]الٌوسؾ. 

منافع ؼٌر مشروعة تنهض الحكومة فً أي [ فً مجال الحصول على 85ص. 

مجتمع بدور أساس فً تقدٌم السلع والخدمات وتقدٌم الدعم وتخصٌص 

المإسسات العامة وتوفٌر البٌانات واإلحصاءات، وجمٌع هذه النشاطات تشكل 

تربة للفساد والحصول على منافع بطرق ؼٌر شرعٌة. فعندما تنفذ الدولة 

و طرٌقاً ٌربط بٌن مدٌنتٌن أو بناء سوق مركزي مشروعاً ما قد ٌكون مطاراً أ

فإن هناك مسوؼات عدة لدفع المإسسات المرشحة لتنفٌذ هذا المشروع أو 

المشروعات رشوة إلى موظفً المإسسة العامة، التً تشرؾ على تنفٌذ هذه 

 المشروعات من أهمها ما ٌؤتً: 

إحدى  هذه المسوؼات هً رؼبة المإسسة الخاصة فً أن تكون –اوالً 

 المإسسات المقبولة فً المنافسة للحصول على المشروع المطروح.

 محاولة المإسسة الخاصة التؤثٌر فً مواصفات المشروع. –ثانٌاً 

 رؼبة المإسسة الخاصة فً الفوز بالمشروع. –ثالثاً 

محاولة تضخٌم األسعار أو التنصل من بعض صفات  –رابعاً وأخٌراً 

ذ وعندما تقدم الدولة الدعم لبعض السلع والخدمات الجودة للمشروع قٌد التنفٌ

األساس لمساعدة الفبات ذات الدخل المحدود فإن الفبات ؼٌر المستحقة قد 

 تمارس نوعاً من الرشوة على هذا الدعم.
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أما فً مجال التهرب من الكلفة الواجبة فإن الحكومات تسّن القوانٌن وتطبقها 

بات وتنفذها وهذه األدوار فٌها وتفرض الضرابب وتحصلها وتشرع العقو

حماٌة أفراد المجتمع بسن القوانٌن فً شتى مناحً الحٌاة مثل القوانٌن، التً 

تنظم عملٌات البناء والصحة والمجاري واالستٌراد والتصدٌر والتعلٌم والسٌر 

واالستهبلك والعقوبات بؤنواعها وال شك فً أن التهرب من االلتزام بهذه 

اسب مادٌة ومعنوٌة لكثٌر من األفراد والمإسسات الخاصة القوانٌن ٌحقق مك

مما ٌدفعها الى محاولة التهرب منها بدفع نوع آخر من أنواع الرشوة للمنفذ لها. 

 [.88. ص. 2002]الٌوسؾ. 

بعد االطبللة العاجلة على تعرٌؾ الفساد نعرج على استخراج مإشراته 

 لوك اجتماعً وهً: الدالة علٌه لتفٌدنا بمقارنته مع االحتٌال كس

 ؼٌاب المإسسة السٌاسٌة الفعالة. – 1

 انحراؾ األعراؾ والقٌم االجتماعٌة. – 2

 قصور قٌمً. – 3

 نتاج النحراؾ السلوك – 4

 ٌبحث عن إشباع أطماع مالٌة. – 5

 سوء استؽبلل السلطة العامة. – 6

 التهرب من الكلفة الواجبة. – 7

 الحصول على منافع ؼٌر مشروعة.  – 8

استطعنا استخراج هذه المإشرات من التعارٌؾ سالفة الذكر عن الفساد 

كسلوك فردي ؼٌر سوي ٌلحق الضرر باآلخر وبمإسسات المجتمع وقوانٌنها. 

ومن خبلل هذه المإشرات نتمكن من القول إن الفساد هو نتٌجة لسلوك ٌسبقه 

األول لما  االحتٌال فً الممارسة. بتعبٌر آخر، االحتٌال ٌسبب الفساد ولوال

ٌحدث الثانً استناداً إلى قواعد التحلٌل السببً فً البحث االجتماعً فإن الفساد 
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ٌتوقؾ على االحتٌال فً أؼلب األحٌان وهذا التوقؾ توضحه المإشرات )نتاج 

النحراؾ السلوك ٌبحث عن إشباع أطماع مالٌة، سوء استؽبلل السلطة العامة، 

على منافع ؼٌر مشروعة( لكن فً حاالت  التهرب من الكلفة الواجبة والحصول

أخرى فإن الفساد ٌكون عامبلً مشجعاً على االحتٌال جاذباً له وال ٌتوقؾ علٌه 

وهذا ما أوضحته المإشرات )ؼٌاب المإسسة السٌاسٌة الفعالة وانحراؾ 

األعراؾ والقٌم االجتماعٌة والقصور القٌمً(. وهدفً من هذا التفصٌل فً 

ول إنه لٌس واحداً مع كل الحاالت فً موضوع االحتٌال، إذ مإشرات الفساد الق

تارة ٌكون جاذباً للمحتالٌن، وتارة أخرى ٌحدث بسبب انحرافات سلوكٌة تبحث 

عن المنافع المالٌة ؼٌر المشروعة وإشباع األطماع الجشعة. ومن أجل تثمٌر 

عن هذا الموضوع نرجع قلٌبلً إلى سلوك المحتال االجتماعً، الذي ٌمٌزه 

ؼٌر المحتال فإننا نجد قابلٌته فً التسوٌػ العقلً ورؼبته الجامحة فً  –السوي 

كسر القانون السابد وأخبلقٌته الواطبة وعوزه لبلستقرار والثبات النفسً فإننا ال 

نستؽرب إذا أساء استؽبلل السلطة العامة من أجل اشباع اطماعه المالٌة 

من كلفة الواجب وذلك كله ٌدفعه والحصول على منافع ؼٌر مشروعة لٌتهرب 

 إلى التصرؾ بسلوك منحرؾ.

 الرشوة –ج 

ُتعد الرشوة اتجاراً ؼٌر مشروع بؤعمال الوظٌفة أو الخدمة العامة. وبعض 

القوانٌن العربٌة تعد الرشوة جرٌمتٌن منفصلتٌن، أحدهما جرٌمة المرتشً 

الجرٌمة إذا والثانٌة جرٌمة الراشً. والقصد من ذلك هو تبربة الموظؾ من 

رفض قبول الرشوة مع تجرٌم الراشً حتى ال ٌعود إلى فعلته مع عدم تحققه. 

 تدفع الرشوة، عادًة، إلى واحد أو أكثر من األؼراض اآلتٌة: 

 الحصول على حقوق أو مزاٌا باطلة. – 1

 إلبطال واجبات أو التزامات مستحقة.  – 2

 [  101. ص. 2000لكبٌسً. الدفع ضرر أو خوؾ أو خطر واقع أو متوقع. ] – 3
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وقد ٌتساءل القارئ لماذا تقع جرٌمة الرشوة فً األجهزة اإلدارٌة، التً 

المتمدنة وأنشطتها ولٌس  –وجدت أساساً لتنظٌم أعمال الحٌاة الحضرٌة 

إلفسادها او تعطٌلها؟ هل الخلل فً أخبلقٌة الناس أم فً معاٌٌرها االجتماعٌة أم 

عملون فٌه؟ فً الواقع ال هذا وال ذاك إذ أنه فً كثٌر فً التنظٌم الرسمً الذي ٌ

من الدول تكون الحكومات على درجة عالٌة من الفساد إلى الحد الذي ٌحرم 

المواطن من حقه فً االعتراض على أي استؽبلل للسلطة. فتكون الحكومة 

قابمة على احتكار السلطة وعنؾ الدولة وٌتم قمع أٌة شكوى أو اهمالها. وقد ٌتم 

اعتقال المشتكً ومعاقبته ومثل هذه الحاالت قابمة فً الحكومات الدكتاتورٌة أو 

الحكومات ذات الحزب الواحد التً تحافظ على سلطتها بقوة الجٌش. وفً ظل 

هذه األوضاع ٌضطر المواطنون عادًة إلى رشوة الموظفٌن لضمان البقاء فقط، 

ة وٌصبح بإمكانهم امتبلك فً الوقت، الذي ٌتمتع موظفو الحكومة بمزاٌا القو

 منازل وسٌارات والحصول على امتٌازات شخصٌة من الدولة بنحو قانونً.

وفً الدول التً ال تتمتع بسوق حّرة مفتوحة ٌصبح صرؾ قروض المواد 

الخام وإصدار مستندات تسلمها منوط بإرادة الموظفٌن فقط مما ٌإدي إلى ابراز 

ٌلة من الموظفٌن مع ما ٌصاحب ذلك من مركزٌة السلطة أو بروزها لدى فبة قل

إمكانٌة سوء استؽبلل هذه السلطة وقد ٌإدي ذلك إلى سوء إدارة االقتصاد 

الوطنً وحتى إذا ما وجدت القوانٌن التً تمنع الموظفٌن من ابتزاز األفراد 

للحصول على مكافآت ؼٌر قانونٌة ٌبلحظ أن جهاز التوزٌع برمته ٌعانً من 

ن اعتراض األفراد وتظهر هناك مشكلة خطرة وهً مشكلة فساد كبٌر ٌحول دو

)إحتكار البضابع الضرورٌة( باإلضافة إلى سٌطرة الخوؾ من معاقبة موظفً 

 [17. ص. 1989]تقرٌر الندوة اإلقلٌمٌة. الدولة )بما فً ذلك السجن(. 

مع ذلك فؤن الرشوة لم تختؾ من حٌاة الناس كلٌاً إذ هً موجودة حتى فً 

األكثر تقدماً فً المجال التكنولوجً والقضابً، وٌزداد انتشارها فً  المجتمعات

البلدان األقل نمواً وتطوراً بالذات فً الدول، التً تسٌطر علٌها األسرة 

االقطاعٌة أو شبه االقطاعٌة أو ُمبلك األراضً والعقارات إلى درجة أن هذه 

م الجامعً إذ ٌؤخذ البلدان دخلت الٌها هذه الحالة الفاسدة فوصلت إلى الحر
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األستاذ هداٌا سخٌة من عاببلت الطلبة لقاء إنجاح إبنابهم فً االختبارات 

النهابٌة. مثل هذه الممارسات المقٌتة كانت سابدة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

والدول األوربٌة فً القرون الماضٌة وما زالت آثارها، لحد اآلن،ضص إنما 

لٌها العالم األلمانً ماكس فٌبر عندما كتب رسالته عن بدرجة قلٌلة. وقد انتبه إ

 الرأسمالٌة التً سماها )بذور التهدٌم( والتً تمثلها: 

 سٌطرة الطبقة الوسطى )بحجمها الكبٌر( على أنساق السلطة الشرعٌة. –أ 

 وهٌمنة الفبات االقطاعٌة والُمبلك الكبار لؤلراضً والعقارات. –ب 

ة الملكٌات من أصحابها واالستٌبلء علٌها بالقوة كما وانتزاع الفبة الحاكم –ت 

 [Glaser. 1978. P. 427]حصل فً الدول االشتراكٌة فً القرن الماضً. 

حري بنا أن نشٌر فً هذا المقام إلى أن الرشوة ال ٌعدها علماء اإلجرام من 

جرابم ذوي الٌاقات البٌض، بل جرٌمة ٌتسلم فٌها الموظؾ الرسمً هدٌة من 

ً تضع المرتشً )الموظؾ( تحت طابلة االلتزام وتلزمه بإرجاع الهدٌة الراش

للراشً على نحو خدمة رسمٌة ؼٌر شرعٌة. مثل هذا الفعل البؽٌض ٌحدث فً 

المدن الكبٌرة، التً فٌها دوابر رسمٌة ذات صلة باألنشطة التجارٌة 

لقوانٌن والتجهٌزات والصفقات وإبرام العقود وتنفٌذ اإلجراءات الرسمٌة وسن ا

السرٌعة  –والتشرٌعات وعند بناء البناٌات الضخمة وفتح الطرق الخارجٌة 

وشراء األراضً ألؼراض الخدمة العامة والنفع العام )مخصصة لمحطات 

القطار أو السكك الحدٌد أو شركات الحافبلت أو المبلحة البحرٌة(. 

[Sutherland. 1974. P. 44] 

ة تمثل تجارة بالوظٌفة العامة تإدي إلى ال مناص من القول، إذن، إن الرشو

فقدان الناس ثقتهم بالدولة من جهة وٌفرغ مفهوم العدالة من معناه، من جهة 

. ص. 1977حومد. ثانٌة ألن صاحب المال ٌحصل على الباطل تحت ستار الحق. ]

11] 

 بٌد أن للرشوة اشكاال  وصورا  متعددة أبرزها ما ٌأتً: 
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: تقع هذه الجرٌمة من الموظؾ العام المرتشً لالطلب واألخذ والقبو – 1

 وفٌها ٌإدي الجانً عمبلً أو ٌمتنع عن أداء عمل أو ٌخل بواجبات الوظٌفة. 

 وٌتكون الركن المادي لهذه الجرٌمة من العناصر اآلتٌة: 

 سلوك الموظؾ العام ٌتمثل فً شكل طلب أو أخذ أو قبول. –أ 

 هدٌة أو عطٌة أو وَعَد بها. أن ٌكون موضوع السلوك منصباً على –ب 

أن تكون العطٌة أو الوعد بها مقاببلً للعمل الوظٌفً الذي ٌإدٌه  الموظؾ  –ت 

 أو ٌمتنع عن أدابه، أو أداه فعبلً بالمطابقة أو بالمخالفة لواجباته الوظٌفٌة.

: وهً تمثل مقاببلً للعمل الوظٌفً الذي ٌإدٌه العطٌة أو الوعد بها – 2

نع عن أدابه فعبلً وذلك بالمطابقة أو المخالفة لواجبات الموظؾ أو ٌمت

( من قانون العقوبات المصري على أنه 107الوظٌفة. وقد نصت المادة )

ٌكون من قبٌل الوعد أو العطٌة كل فابدة ٌحصل علٌها المرتشً الشخص 

الذي عٌنه لذلك وعلم ووافق علٌه أٌاً كان اسمها أو نوعها سواء أكانت هذه 

 مادٌة أو ؼٌر مادٌة. الفابدة

( من قانون العقوبات المصري 105: نصت علٌها المادة )المكافأة الالحقة – 3

بقولها، أن كل موظؾ عمومً من شخص أدى له عمبلً من أعمال الوظٌفة 

أو أخل بواجباتها، هدٌة أو عطٌة بعد أداء العمل أو االمتناع عنه واإلخبلل 

ذلك وبعد اتفاق سابق ٌعاقب بالحبس  بواجبات وظٌفته بقصد المكافؤة على

 وبؽرامة ال تقل عن مابة جنٌه وال تزٌد عن خمسمابة جنٌه.

: تقع هذه الجرٌمة من كل جرٌمة االستجابة لرجاء أو توصٌة أو وساطة – 4

موظؾ عمومً أدى عمبلً من أعمال وظٌفته أو امتنع عن عمل من أعمال 

توصٌة أو وساطة ٌعاقب بالسجن وظٌفته أو أخل بواجباتها نتٌجة لرجاء أو 

 105جنٌه. )م  500جنٌه وال تزٌد عن  200وبؽرامة ال تقل عن 

 [95 – 94 . ص. ص.2001]الرهوان. عقوبات(. 
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والرشوة فً التشرٌع الكوٌتً هً االتجار ؼٌر المشروع بؤعمال الوظٌفة أو 

الرشوة  الخدمة العامة. وٌوجد فً التشرٌع الكوٌتً نظامان، النظام األول ٌعدّ 

رتشً وهو الموظؾ، والثانٌة جرٌمة مجرٌمتٌن منفصلتٌن إحداهما جرٌمة ال

الراشً وٌعّد هذا النظام كل جرٌمة مستقلة عن األخرى فإذا رشى شخص أحد 

الموظفٌن وقبل هذا الرشوة تكون الجرٌمة قد تمت بالنسبة لكل منهما أي أن 

س بالجرٌمة اإلٌجابٌة( الراشً ٌكون قد ارتكب جرٌمته )وٌسمٌها بعض النا

وٌكون الموظؾ قد ارتكب جرٌمته )وٌسمٌها بعضهم بالجرٌمة السلبٌة(. 

. ص. 1977حقوق. (. ]9097وٌطابق هذا القانون الكوٌتً القانون العراقً )المواد 

12] 

بما أننا نعالج جرٌمة الرشوة من زاوٌة اجتماعٌة فإننا نستطٌع القول إنها 

حرفاً )أخبلقٌاً وقٌمٌاً( ٌدٌنه المجتمع العام إال انه سابد فً تمثل فعبلً اجتماعٌاً من

 مرافقه الرسمٌة ترتفع وتزداد حٌوٌته ونشاطه كلما كان هناك: 

تسلط إداري صارم من أفراد لهم صبلحٌات واسعة على موظفٌهم )أي  – 1

مركزٌة السلطة لدى فبة قلٌلة من الموظفٌن( وعلى المراجعٌن لهذه الدوابر 

 ٌة.الرسم

 احتكار الحكومة للسلطة بنحو عنٌؾ. – 2

 قمع أو اهمال أي شكوى علٌها. – 3

 هٌمنة فبات اقطاعٌة أو الُمبلك الكبار على األنشطة التجارٌة. – 4

 تؽٌرات اقتصادٌة وسٌاسٌة متقلبة وسرٌعة. – 5

 عدم استخدام القوانٌن الرادعة فً معاقبة المرتشٌن والراشٌن.  – 6

 الشهري للموظفٌن واستبثارهم بسلطة مناصبهم. تدنً الدخل – 7

 ارتفاع مستوى المعٌشة. – 8

 ؼبلء تكالٌؾ العٌش. – 9
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 تفاوت طبقً بٌن الفقراء واألؼنٌاء. – 10

وبناًء على ذلك فإن الرشوة ما هً سوى فعل اجتماعً منحرؾ ٌرتكبه 

إدارٌاً  موظؾ ٌتاجر بالوظٌفة العامة تحت ستار الحق فبل ؼرابة من عده فساداً 

أو مالٌاً أو قضابٌاً ٌساعد على انتشار جرابم االحتٌال داخل المإسسات الرسمٌة 

فٌسهم فً تفكٌك بنٌة التنظٌم، وٌزٌد من تلوث أخبلقٌة الناس فً تعاملهم 

التنظٌمً، وٌهزل معاٌٌر المجتمع القوٌم فً ضبطها لسلوك الناس فً تعاملهم 

رقاء المجتمع إلى مراحل تطورٌة الحضاري والمتمدن، وهذا أحد عوابق إ

 زاهرة.

قصارى القول، إن الرشوة نمط سلوكً ٌإدي إلى فساد األداء الحكومً 

بؽض النظر عما إذا كان العمل الذي سٌإدٌه الموظؾ محقاً أم ؼٌر محق، 

وذلك على أساس أن األجهزة اإلدارٌة فً أي دولة هً، فً واقع األمر، واجهة 

مواطنٌن، وعندما ٌهدد المواطن فً مصالحه الخاصة أٌاً النظام السٌاسً إزاء ال

كانت قٌمتها ٌشعر بالظلم بؤكمله وٌصفه باالنحراؾ والفساد وسٌزعزع ذلك ثقة 

 أفراد المجتمع فً الدولة وأجهزتها المختلفة.

مما تقدم تبرز أهمٌة تجرٌم فعل الرشوة على أساس أنه مرض خطر ٌهدد 

وحسن أدابه، وأن تسلله إلى هذا الجهاز ٌمكن أن سبلمة الجهاز اإلداري للدولة 

ٌإدي إلى تفككه وتؽلٌب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. هذا باإلضافة 

الى أن الرشوة تإدي إلى تحقٌق اثراء من دون سبب مشروع للمرتشً وعلى 

حساب أفراد ٌحتاجون إلى الخدمات العامة، التً عهد القانون إلى هذا الموظؾ 

 [ 290. ص. 1996]صالح. ها. تقدٌم

وبناًء على ذلك فإنه ال مناص من القول إن كل موظؾ عمومً قبل من 

شخص أدى له عمبلً من أعمال وظٌفته أو أمتنع عن أداء عمل من أعمالها أو 

أخل بواجباتها هدٌة أو عطٌة بعد إتمام ذلك العمل أو االمتناع عنه أو اإلخبلل 

ة على ذلك وبؽٌر اتفاق سابق ٌعاقب بعقوبة بواجبات وظٌفته بقصد المكافؤ

 [.6. ص. 1987الرشوة. ]مؽٌب. 
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 بعدما أوضحنا أن الرشوة تعنً: 

 سلوكاً منحرفاً ٌإدي إلى مفسدة األداء الحكومً. – 1

 مرضاً أخبلقٌاً ٌهدد سبلمة الجهاز اإلداري للدولة. – 2

 تفكٌك بنٌة التنظٌمات الرسمٌة. – 3

 األجهزة الحكومٌة. زعزعة ثقة الناس ب – 4

 تصّدع العدالة القانونٌة.   – 5

االستبثار بصبلحٌات المنصب اإلداري من شاؼله، ذلك كله ٌدعونا إلى  – 6

القول، عند وجود مثل هذه اآلفة التنظٌمٌة فً رحم المجتمع، إن ذلك المجتمع 

)متخلؾ حضارٌاً( ال ٌحترم قٌمة المواطن وال قوانٌن الدولة )بل ٌفسدها 

ٌعطل أداءها فً خدمة المجتمع الذي وجدت من أجله(. والمبلحظ أٌضاً أن و

هذه اآلفة تظهر، بنحو متكرر وواسع، فً دوابر الجمارك ومراكز الشرطة 

والدوابر التنفٌذٌة للسلطة التشرٌعٌة ومكاتب السمسرة فً بلدان العالم الثالث 

 األمر الذي ٌزٌدها تخلفاً وتفاوتاً بٌن فبات المجتمع.

زبدة القول، إن الرشوة أحد تداعٌات الفضٌحة وأحد مقوضات التنظٌم 

)الحزب أو الثورة أو الحكم الشمولً أو التحضر( لكنها تظهر جلًٌة فً 

المجتمعات االنتقالٌة، التً تتحول من مرحلة تطورٌة إلى أخرى بسبب عدم 

صل فً نضج المرحلة المتحول إلٌها فٌستؽل ذلك المنتفعون من التؽٌر الحا

 األجهزة اإلدارٌة. إنها أكبر آفة تنظٌمٌة تسبب الفساد السٌاسً واإلداري. 

  Embezzlementاالختالس  –ح 

ٌشٌر التعرٌؾ القانونً لبلختبلس إلى االستٌبلء على حٌازة كاملة للشًء 

. ص. 1983بعنصرٌه المادي والمعنوي بؽٌر رضا مالكه أو حابزه ]وزٌر. 

ن الفساد اإلداري والمالً تفرزه الدوابر الحكومٌة [ هذا اللون من ألوا70

والشركات المالٌة والتجارٌة والبنوك والمصانع والمعامل والجامعات والمحال 
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التجارٌة وسواها باستخدام الفعل االحتٌالً الذكً والمتخصص والمسوغ، بنحو 

ن عقبلنً، معتمداً على المنصب الذي ٌشؽله فاعل الفعل االحتٌالً الذي ٌكو

المعرفٌة المتؤسسة )خرٌج معاهد أو  –عادًة من أصحاب المإهبلت الثقافٌة 

جامعات( وٌمتلك خبرة متمرسة فً إدارة مناصب مالٌة أو إدارٌة. ٌستولً 

على شًء مادي أو معنوي بؽٌر رضا مالكه أو حابزه )أي ٌختلس شٌباً لٌس 

شترك فً برضا مالكه أو حابزه( وذلك لظروؾ خاصة به ٌعٌشها هو ال ٌ

استٌبلبه هذا مع اشخاص آخرٌن، فنجد هذا الموظؾ ٌعمل ساعات أكثر من 

الموظؾ العادي، أي ٌعمل ساعات إضافٌة بعد الدوام وٌبدأ عمله قبل مجًء 

الموظفٌن للعمل وؼالباً ما ٌؤخذ عمله معه إلى المنزل لكً ٌبتدع طرقاً ومنافذ 

نفسه فقط باستٌبلبه على ذلك تسوٌؽٌة مصاؼة، بنحو منطقً ومعقول، ٌقنع بها 

الشًء، فٌقول لنفسه إنه ٌستلؾ المال من خزٌنة دابرته أو من البنك، الذي 

ٌعمل فٌه أو الشركة التً ٌشتؽل فٌها، ومن ثم ٌعٌدها لها قبل ٌطالبة بها عمله 

 الذي ٌعمل فٌه.

فاالختبلس، إذن، احتٌال ٌتم بوساطة استٌبلء شخص مإتمن رسمٌاً أو ممن 

إلٌه باألمانة على ملكٌة، مثل المحاسب إال أنه ٌتبلعب فً سجبلت دابرته ٌعهد 

ألخذ المال منها نقداً أو عندما ٌحتفظ ببعض وصوالت الدفع المالً وال ٌسلمها 

إلى دابرته أو ٌستولً على بعض المصارٌؾ الخاصة بدابرته، أو المحامً 

ر )العقارات او شركات الذي ٌتحاٌل على قانون الدولة وٌتهرب منه، أو السمسا

السٌارات( عندما ٌبٌع السلعة بمبلػ معٌن وٌسلم ربٌس عمله أو شركته مبلؽاً من 

 المال أقل من سعر البٌع الذي باع سلعته بها.

 أما ظروف المختلس الخاصة، التً تدفعه أو تشجعه على االختالس فهً: 

 لعبه للقمار وخسارته فٌه. – 1

 الخٌل والسٌارات أو الكبلب وخسارته فٌها. أو مراهنته على سباقات – 2

 أو خسارته فً عمل استثماري. – 3
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 أو خسارته فً صفقة تجارٌة. – 4

 أو مباهاته أمام اآلخرٌن لكً ٌظهر بمظهر ال ٌعكس واقعه المالً. – 5

أو مكانته االجتماعٌة المتمٌزة تدفعه للحفاظ علٌها أو االرتقاء إلى مكانة  – 6

 أرقى.

فه وتبذٌره على هواٌات ومقتنٌات مترفه لكً ٌظهر بمظهر المتؤلق إسرا – 7

 دابماً.

مثل هذه األفعال، التً ٌمارسها ولم ٌفلح بها تجعله محتاجاً إلى أموال جاهزة 

مما ُتوِقَعُه هذه الحاجة الملحة فً متاعب ومشكبلت مالٌة ونفسٌة من دون أن 

ء على أموال دابرته أو شركته، ٌدع اآلخرٌن ٌعرفون بؤمره فٌندفع إلى االستٌبل

التً ٌعمل بها لكً ٌعوض خسارته فً المقامرة أو المراهنة أو االستهبلك 

المظهري أمام اآلخرٌن، نقول أنه ٌمٌل إلى التفكٌر فً حل مشكبلته المالٌة من 

خبلل أخذ أموال الموظفٌن، الذٌن ٌعملون فً دابرته إنما ٌكون هذا األخذ لمدة 

خذ المطلق على أنها سلفة ولٌست سرقة ألنه عازم على إرجاع محددة ولٌس األ

المبلػ المؤخوذ إلى مكانه عندما تتوفر لدٌه األموال، لذا ال ٌعّد نفسه سارقاً وال 

 [ Gullitther. 1977. P.386]لصاً. 

ثمة حقٌقة أخرى تشٌر إلى أن مختلسً األموال كبٌرة ؼالباً ما ٌكونون من 

قة والمتمٌزة فً دوابرهم أو شركاتهم وال ٌوجد أصحاب المناصب المرمو

عندهم سجل إجرامً وال سوابق إجرامٌة وٌتمتعون بسمعة حمٌدة وطٌبة وإزاء 

هذه الصفات اإلٌجابٌة ٌتم حصولهم على مناصب مإتمنة تتطلب ثقة عالٌة 

 وتمتلك صبلحٌات متحكمة فً سجبلت خاصة بالتحوٌبلت المالٌة الضخمة.

، فً هذا المقام، أن الموظفٌن عندما ٌبحثون عن فرص ومن الجدر بالذكر

عمل لهم ال ٌفكرون باالستٌبلء على شًء مادي أو معنوي بؽٌر رضا مالكه أو 

بل العمل بنزاهة وشرؾ وبؤداء متمٌز، وللتؤكد من  –نقصد االختبلس  –حابزه 

بل هذه المعلومة ٌفٌدنا كرٌس فً دراسته المعنونة "أموال اآلخرٌن"، التً قا
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مبحوثاً ارتكبوا جرٌمة اختبلس، وبعد أن فحص سجبلتهم المالٌة  133فٌها 

وجد أنهم بدأوا بداٌة نزٌهة وشرٌفة إال أن بعضهم انخرط فً مقامرات مالٌة 

وخسر أمواله، وبعضهم اآلخر أقدم على عملٌة استثمارٌة فاشلة، وآخرٌن 

مؽامرات حمقاء فً خسروا فً تجارة لم ٌتقنوا شروطها، ومنهم من أقدم على 

اعمال ؼٌر مدروسة. ولخوفهم على اعتبارهم االجتماعً وسمعتهم االعتبارٌة 

الطٌبة المعروفة وسط عملهم ولكً ٌحافظوا على منصبهم الوظٌفً ٌختلسون 

لكً ٌؽطوا خسارتهم المالٌة ؼٌر المدروسة أو التً نتجت عن مظاهر كاذبة أو 

العقار أو لتسدٌد أو تحقٌق تصرؾ أحمق، مثل موظؾ البنك أو سمسار 

احتٌاجات أسرهم المادٌة أو لتكرٌم مإٌدٌهم السٌاسٌٌن أو إلعطاء انطباع زابؾ 

أمام معارفهم وزمبلبهم، أي لتزوٌق صورهم أو مظهرهم الخارجً أمام الناس 

الذٌن ال ٌستطٌعون تحقٌقه بالطرق القانونٌة والشرعٌة. وهذا ٌشٌر إلى أن 

ن نسٌجاً اجتماعٌاً واسعاً فً الحٌاة االجتماعٌة وبالذات من األفراد، الذٌن ٌملكو

أصحاب الدخول العالٌة والمكانات المرموقة، ٌنزلقون فً مزالق الفخر الزابؾ 

أو التباهً المبنً على المفاخرة الكاذبة وعلى الكذب وسرقة أموال الؽٌر لكً 

ذلك لذلك نجدهم ٌقنعون المحٌطٌن بهم بؤنهم مثلهم وهم، فً الواقع، لٌسوا ك

ٌنهارون نفسٌاً وٌخسرون ماء الوجه عندما ٌنكشؾ أمرهم فً االختبلس وبٌان 

أي أنهم من أصحاب الطموح فً  Glaser. 1978. P.417]]وضعهم المالً المفلس 

رإٌتهم للحٌاة التً تتناسب عكساً )ال طرداً( مع دخولهم المالٌة المحدودة 

، بتعبٌر أخر أنهم ٌرٌدون القفز على وواقعهم األسري واالجتماعً المتوقع

واقعهم الطبٌعً من خبلل أحبلمهم وحماقاتهم أو سوء حساباتهم المالٌة 

واالجتماعٌة فٌصدمون بواقع ال ٌقبل االحتٌال. نقول إنهم ٌتقابلون مع النوامٌس 

االجتماعٌة المتناسقة فً ضبطها لمناشط الحٌاة المنتظمة التً ال تقبل تجاوزها 

شروطها الطبٌعٌة واألخبلقٌة التً اتفق علٌها عقبلء المجتمع  إال حسب

 وحكماإه. 

ثمة حقٌقة مفادها أن الموظؾ المختلس كالمحاسب أو المحامً أو سمسار 

العقارات ٌكون عارفاً مكامن المناصب المالٌة وفنونها التً تتطلب تهٌبة مسبقة 
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الدابرة أو الشركة أو  ودراسة متعمقة بكٌفٌة أخذ األموال من مالٌة أو خزٌنة

البنك لٌعطٌها تفسٌراً تسوٌؽٌاً شفوٌاً بؤسلوب أدبً وأخبلقً، على أنه ٌستلؾ 

المبلػ وٌرجعه ثانٌة إلى مكانه. خلٌق بنا أن نشٌر إلى أن اآلثار األكثر بروزاً 

فً عملٌة االختبلس هً القروض ؼٌر القانونٌة وؼٌر الرسمٌة التً ٌتم 

لمختلس إرجاعها فً الوقت المحدد عند االقتراض اقتراضها وال ٌستطٌع ا

فٌذهب )المقترض( الى أخذ أموال الموظفٌن على أنه سٌرجعها فٌما بعد وعند 

استحقاقها ال ٌستطٌع أٌضاً تسدٌدها فٌندفع إلى اختبلس مالً آخر أو ٌتبلعب 

فً أوراق ووصوالت وسجبلت وظٌفٌة لكً ٌدفع قروضه المتبلحقة 

مرة، فٌنتهً به المطاؾ إلى تراكم مبالػ مالٌة كبٌرة علٌه ال واختبلساته المست

 ٌقدر على تسدٌدها فٌنكشؾ اختبلسه وٌفتضح أمره.

من جهة أخرى فإن البنوك والمإسسات المالٌة االقراضٌة واإلدخارٌة وباقً 

بٌوت المال تخسر الكثٌر من أموالها بسبب اختبلسات موظفٌها ألموالها. األمر 

ى تؤمٌن مإسساتها عند شركات التؤمٌن ضد عملٌات االختبلس. الذي دعاها إل

إذ وجد أن أعلى نسبة من المختلسٌن هم من الموظفٌن المتزوجٌن ولٌس 

الموظفٌن العزاب وبٌن السماسرة الذٌن ٌتطلب عملهم السفر الدابم من مكان إلى 

ر آخر وبٌن أصحاب السوابق بجرابم االختبلس ممن ٌستولون على أموال الؽٌ

بؽٌر رضاهم، بنحو منظم ولسنٌن عدة، ولٌس باختبلس لمرة واحدة وٌكتفً. 

والمبلحظ على هذه البٌوت المالٌة التً تخسر بسبب االختبلسات عادًة ما تهتم 

بكٌفٌة تؽطٌة خسارتها المالٌة أكثر من اهتمامها بمعاقبة الموظفٌن المختلسٌن 

فها أو التصرٌح بها وبالذات خوفاً من الفضٌحة أمام زبابنها فٌحجمون عن كش

عندما ٌتم فضح نهب موظفٌها ألموالها فً وسابل االعبلم المكتوبة أو المربٌة 

أو المسموعة ألنها حرٌصة على المحافظة على سمعتها الحمٌدة والنظٌفة أمام 

الناس ألن عملها ٌنصب على االستثمار واالدخار المالً الذي ٌتطلب األمانة 

 نزٌهة والنظٌفة.والثقة والسمعة ال

المثٌر لبلنتباه هو أن هناك متاجر كبٌرة تخسر العدٌد من سلعها بسبب 

موظفٌها الذٌن ٌسرقونها أكثر من سرقتها من زبابنها األمر الذي ٌجعلها تنهً 
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خدماتهم وال تقاضٌهم خوفاً على سمعتها أمام الزبابن وابتعاداً عن الفضابح أمام 

ٌن فؤنها تقاضً صؽار الموظفٌن عندما الناس، وإذا قاضت هً المختلس

 ٌسرقون او ٌختلسون وال تقاضً موظفٌها الكبار عند سرقتهم لسلعها. 

أما فً الوقت الراهن وفً ظل استخدام الحاسوب فً الحٌاة العامة فإن 

أسلوب االختبلس قد تبدل فً طرٌقته ولم ٌتبدل فً هدفه وذلك من خبلل 

رموزها األمر الذي ٌسمح للمحتالٌن )من اكتشاؾ مفاتٌح الشركة المالٌة و

خارج الشركة( أن ٌتبلعبوا بالسجبلت المالٌة أو أوراق الشحن )شحن البضابع( 

 [ Glaser. 1977. p.p. 417 – 420]لٌنفذوا اختبلساتهم فٌها. 

بقً أن نشٌر إلى أن الموظؾ المختلس، وبالذات الذي ٌعمل فً بٌوت المال 

بسبب اختبلسه فإنه لن ٌحصل أو ال ٌستطٌع عندما ٌفصل أو ٌنهى عمله 

الحصول على عمل ٌتطلب األمانة والنزاهة والثقة فً العمل وذلك بسبب 

اختبلسه السابق، بل قد ٌحصل على عمل ال ٌتطلب األمانة والثقة المالٌة فً 

 العمل أو أن ٌعمل اعماالً حّره خاصة به.

ؽرات السابدة فً قوانٌن لوحظ على هذا اإلفراز الفاسد أنه ال تطرحه الث

الشركة أو دوابر الدولة أو البنوك أو لوابحها، بل الموظؾ الذي ٌشؽل منصباً 

مإتمناً موثوقاً به إال أن ظروفه الشاذة أو أفعاله ؼٌر المقبولة اجتماعٌاً 

)مقامرات أو مراهنات أو حماقات تجارٌة( تدفعه لبلحتٌال واالستٌبلء على 

ذور الفساد داخل التنظٌم الرسمً. ولما كان المختلس أموال اآلخرٌن فٌبذر ب

موظفاً ٌشؽل منصباً تنظٌمٌاً مإتمناً وموثوقاً به داخل تنظٌمه فإنه ال ٌفكر 

باستؽبلل منصبه لصالحه فً بداٌة األمر، لكنه إذا مارس أنشطة خارج عمله، 

جل أن مثل المقامرة أو المراهنة أو االستثمار الفاشل، أو تجارة خاسرة من أ

ٌعٌش حسب مستوى وظٌفته من دون تدن فً العٌش ومن دون ضنك مالً أو 

ضابقة اقتصادٌة من أجل إبقاء صورته االجتماعٌة فً نظر المحٌطٌن به كما 

هً أو أجمل. أي تتفاعل ذاته وٌتثامر تفكٌره مع ذوات اآلخرٌن لحساب 

عمل بها على اعتباره االجتماعً وٌذهب لبلستحواذ على مال المإسسة التً ٌ
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أمل إرجاعها فٌما بعد لذلك فهو ال ٌعد عمله سرقة أو لصوصٌة، بل استبلفاً أو 

 دٌناً ٌرجعه الحقاً على الرؼم من معرفته أن هذا الفعل هو اختراق قانونً.

وبناًء على ما تقدم فإننا نستطٌع تعرٌؾ االختبلس من الزاوٌة االجتماعٌة 

ترق القانون المرعً لٌظهر بمظهر مزوق بؤنه فعل فردي أفاق ؼٌر عقبلنً ٌخ

امام الناس. ٌقترفه فرد ٌمتلك مإهبلت ثقافٌة رفٌعة وٌشؽل منصباً تنظٌمٌاً 

مإتمناً. إال أنه ٌطمع بموارد مالٌة سرٌعة المال من خبلل استٌبلبه المإقت على 

أموال ؼٌره بدعوى إرجاعها بعد تحقٌق طمعه. ولما كان دخله المالً محدوداً 

ٌحقق آفاقه الطامحة فإنه ٌرتكب سلسة استٌبلءات تإدي به تالٌاً إلى وال 

 الفضٌحة والتشهٌر.

المبلحظ على هذا النوع من األفعال الفردٌة أنها ؼٌر عقبلنٌة فً شروعها 

االختراقً للقانون إال أنه ٌتعقلن بعد االستٌبلء لٌسوغ أمام فاعله )ولٌس أمام 

ٌُعده سرقة أو لصوصٌة ألنه سٌعٌد المال  اآلخرٌن( بؤنه عقبلنً ومنطقً وال

إلى مكانه من دون أن ٌعلم به أحد. لكن الدوافع الربٌسة لهذا الفعل هً دوافع 

الفردي التً تكون مترجمة على  –اجتماعٌة صرؾ تدفعه نحو الهدؾ الذاتً 

نحو تصرفات تحافظ على هٌبة الفرد واعتباره اجتماعٌاً أمام اآلخرٌن 

هنا نستطٌع االستعانة بنظرٌة عالم االجتماع األمرٌكً جارلس المحٌطٌن به. و

هرتن كولً المعنونه "النفس المرآة" التً تقول باختصار )ٌحصل الفرد على 

صورته االجتماعٌة من خبلل رإى اآلخرٌن وأحكامهم علٌه إذ ٌقوم بتصور 

ما مبلحظات اآلخرٌن وأحكامهم وانتقاداتهم وتقٌٌماتهم فٌتصرؾ إزاءهم حسب 

ٌتصوره هو عن أحكامهم وانتقاداتهم وتقٌٌماتهم له أو عن تصوراتهم عنه(. 

[Blumer. 1969. P. 240] 

االجتماعً ٌفضً إلى أحد أسالٌب االحتٌال  –اخٌراً، إن هذا الفعل الفردي 

)سلوك ؼٌر سوي ومدان اجتماعٌاً وقانونٌاً( التً تفسر انتهاك إدارة التنظٌم 

عٌة داخل التنظٌم وعرقلة مناشطه االجتماعٌة، فتفككه للوابح القانونٌة المر
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وتفسد النظام السٌاسً واألجهزة اإلدارٌة لذا فهو أحد تداعٌات الفساد المتبلور 

 من الفضٌحة.

  Forgeryالتزوٌر  –خ 

التزوٌر فعل اجتماعً ذكً متنام ٌتؽٌر مع تطور التنظٌمات االجتماعٌة 

ٌم مناشط أعضابها داخلها وخارجها الرسمٌة ووسابل استخداماتها فً تنظ

وؼالباً ما تكون هذه الوسابل على هٌبة وثابق وبطاقات وشهادات وإصدارات 

 تإكد مشروعٌة أنشطتها. 

فالحكومات فً دول العالم كافة تمنح مواطنٌها جوازات سفر ٌستخدمونها 

ت عند مؽادرة بلدهم كهوٌة دولٌة معترؾ بها. وكذلك العملة النقدٌة، وبالذا

الورقٌة التً تعمل على تسهٌل التداول التجاري واالقتصادي وشراء السلع 

والممتلكات المنقولة. وكل حكومة تمنح مواطنها شهادة مٌبلد تإكد مٌبلده 

ومواطنته فً بلدها. مثل هذه الوثابق تكون أكثر عرضة للتزوٌر من المحتالٌن 

لبلد الؽنً ٌذهب المحتالون ألنها تمثل قٌمة عالٌة تزداد مع أهمٌة بلدانها. فا

لتزوٌر عملتهم أو جواز سفرهم وشهادة مٌبلدهم وذلك بسبب حاجة الناس 

المحرومٌن منها فٌزورونها وٌبٌعونها لهإالء المحتاجٌن لها بؤسعار كبٌرة ومن 

هنا ٌؤتً ذكاء المحتالٌن فً تشخٌص حاجة سوق المحتاجٌن وأصحاب المصالح 

ً على فن التقلٌد والتزوٌر باإلضافة الى كونه فعبلً فٌها. أنه سلوك احتٌالً مبن

 ذكٌاً فً اصطٌاد الناس المحتاجٌن إلى وثٌقة معٌنة أو عملة خاصة. 

هذه الصورة من الفساد فً الوثابق الرسمٌة واإلدارٌة والمالٌة ال تتطلب من 

المزور أن ٌكون من أصحاب المإهبلت المهنٌة المتخصصة أو رفٌعة المستوى 

ً مطلوبة من المختلسٌن ألن التزوٌر ٌعتمد، بنحو كبٌر، على فن المّزور كما ه

فً أداء التقلٌد لكً ٌحقق التزٌٌؾ أو التزوٌر، وبتعبٌر أخر إذا كان المحتال 

محتاجاً إلى أموال كثٌرة وبسرعة وٌمتلك مهارة تقلٌد الوثابق أو المستندات أو 

ٌفها فإنه سوؾ ٌستؽل مهارته الفنٌة الشهادات أو العملة النقدٌة أو االختام وتزٌ

ٌُستّؽل  فً التزٌٌؾ لٌتكسب مالٌاً بصفة ؼٌر شرعٌة سواء كان هذا التزٌٌؾ 
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لصالح المزٌؾ مباشرة أم بنحو ؼٌر مباشر، أي تزٌٌؾ األوراق لشخص آخر 

وٌحصل على ثمن تزٌٌفه وفً هذه الحالة )ؼٌر المباشرة( ٌكون المحتاج إلى 

 باحثاً عن المزور ولٌس المزور باحثاً عن ضحٌته. أوراق ومستندات مزٌفة

ففً مجال اصطناع جواز سفر جدٌد، الذي هو من أخطر أنواع التزوٌر، 

واصطناع وثٌقة ثبوتٌة وإصدارها من جهة ؼٌر رسمٌة مختصة بإصدار 

الوثٌقة، وإصدارها من جهة ؼٌر مختصة بموجب القوانٌن واألنظمة، قلما 

ن وإنما ٌقع بفعل دول أو جماعات ولتحقٌق أؼراض ؼٌر ٌرتكبه األفراد العادٌو

مشروعة أو قد ترتكبه وكاالت متخصصة بالسفر لؽاٌات االتجار والربح ؼٌر 

[. أو تزٌٌؾ ورقة مالٌة ؼٌر 149. ص. 2003المشروع. ]عبد التواب. 

حقٌقٌة على ؼرار ورقة مالٌة قانونٌة صحٌحة عن طرٌق تقلٌدها بالرسم 

عة أو التصوٌر بالحاسب اآللً. كما ٌقصد اٌضاً تزٌٌؾ عملة الٌدوي أو الطبا

معدنٌة، اصطناع عملة صحٌحة وتقلٌدها عن طرٌق السحب أو السك أو 

الترسٌب الكهربابً، اصطناع جواز سفر بمكوناته كافة من حٌث الؽبلؾ 

والورق والبٌانات والزخارؾ والنقوش المطبوعة به ٌعّد تزوٌراً كلٌاً لوثٌقة 

 [. 107. ص. 2003]عبد التواب. قابمة بذاتها. صحٌحة 

لٌس هذا فحسب، بل ٌشمل التزوٌر تزوٌر الكتب والمخطوطات، إذ وجد 

المزورون والمزٌفون من هإالء فً المخطوطات مٌداناً فسٌحاً ومرتعاً خصباً 

لجهودهم الشرٌرة إذ مارسوا ألواناً متعددة من التزوٌر والتزٌٌؾ حتى شملت 

لمحو والكشط أو اإلضافة أو النقل أو التقلٌد وتزوٌر العناوٌن المخطوطات وا

 [13. ص. 2001]المشوخً. وأسماء المإلفٌن وتوارٌخ التؤلٌؾ. 

بعد هذه التوطبة ندلؾ إلى مدار معنى التزوٌر من الزاوٌة القانونٌة إذ ٌعنً 

 تقلٌد الحقٌقة أو اختبلفها أو تحرٌفها بقصد ؼش اآلخرٌن. بعبارة أخرى، هو

كذب مكتوب والكذب هو تؽٌٌر الحقٌقة أو إحبلل أمر ؼٌر صحٌح محل 

أما  [78. ص. 1978]عبٌد. الصحٌح، الواقع من األمر فبل تزوٌر إذا لم ٌحدث ذلك 

بمعناه االجتماعً فإنه ٌشٌر إلى تؽٌٌر الحقٌقة لفظاً أو كتابًة. ومن زاوٌة علم 
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أو التجارٌة، التً تستخدمها اإلجرام فإنه ٌدل على استبدال األوراق الرسمٌة 

المإسسات الرسمٌة والبنوك والشركات. وقد تفاقمت هذه الجرٌمة مع تزاٌد 

تداول النقود الورقٌة والشٌكات ووثابق األسهم والسندات وبطاقات االبتمان على 

الرؼم من تطور الطرق العلمٌة فً تقصً الجرٌمة ومحاربتها. علماً أن أكثر 

ٌر المالً انتشاراً ٌقع فً االقتصاد، الذي ٌستخدم طرٌقة مجاالت ممارسة التزو

الدفع بوساطة األوراق فً المدن فً كل ٌوم مستؽلٌن استخدامهم بطاقات 

االبتمان ورخص السٌاقة والشهادات الجامعٌة وتذاكر الدخول إلى مبلعب كرة 

 [Haskell. 1974. P. 110]القدم والشٌكات المصرفٌة فً تزٌفٌهم وتزوٌرهم. 

الملفت لبلنتباه أن معظم مزوري الشٌكات المالٌة فً المجتمع األمرٌكً هم 

من المدمنٌن على المخدرات والمسكرات أو المقامرٌن وٌمارسون التزٌٌؾ لكً 

ٌؽطوا خسارتهم فً المقامرة، وعادًة ال ٌستقر المزورون فً مكان واحد وال 

ر ومن مدٌنة إلى أخرى ٌسكنون فً عنوان واحد، بل ٌتنقلون من عنوان إلى اخ

لكً ٌضللوا رجال القانون وٌهربوا من متابعتهم. عبلوة على فقدانهم العبلقات 

الطبٌعٌة واالجتماعٌة واإلٌجابٌة مع اآلخرٌن سواء كان اآلخرون من المجرمٌن 

أم من ؼٌر المجرمٌن، وؼالباً ما تكون جرٌمتهم ضد الملكٌة لكً ٌستطٌعوا 

ا ما حصلوا علٌه من عملٌة التزوٌر فً شراء العٌش بمستوى جٌد وٌصرفو

المبلبس والمقتنٌات النفسٌة والمشروبات الكحولٌة والسفر إلى الخارج والذهاب 

إلى أماكن اللهو والتسلٌة وهذه هً نواة الفساد الذاتً فً شخصٌتهم المتصفة 

سإال  أساساً باالرتباك والقلق والببلدة، وتكون دوافعهم متقلبة بٌن النقابض. ثمة

قد ٌسؤله القارئ مفاده ما هً ؼاٌة المزور من تزوٌره؟ هل إلثبات مهارته فً 

التقلٌد والتزٌٌؾ؟ أم أن لدٌه ؼاٌة أخرى؟ الجواب عن ذلك هو الثراء السرٌع 

 – Sykes. 1978. P.p. 115. ]والمفاجا ؼاٌته فً التزوٌر ولٌس تطوٌر فن التقلٌد

116 ] 

، فً هذا المقام، موضوع تزوٌر بطاقات الدفع وألنه من نافلة القول أن نذكر

االلكترونً الذي اقترن مع تقدم تقنٌات الحاسبات والمعلومات وتزاٌد االعتماد 

فً تسٌٌر شإون المجتمعات مصحوباً بفرص جدٌدة الرتكاب ألوان وصفات 
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مستحدثة من الجرابم الفنٌة تحمل طابع هذه التقنٌات وتساٌر على الدوام تٌار 

باعتمادها على الحاسب اآللً كؤداة الرتكابها. ومع تحول المصارؾ إلى  تقدمها

استعمال الحاسب اآللً لحفظ تسلسل األحداث فً حسابات العمبلء وأسواق 

النقد العالمٌة ظهرت الوسابل االلكترونٌة لتحل محل النقد وأوامر الصرؾ 

ت تحل )الشٌكات( لكً تسهل تحوٌل النقود من حساب إلى آخر وهكذا بدأ

بطاقات االبتمان الببلستٌكٌة محل النقود والشٌكات وصارت جزءاً ال ٌتجزأ من 

 ثقافة النظام االقتصادي العالمً المعاصر.

لقد كان للطفرة الهابلة فً استخدام بطاقات الدفع االلكترونً والتنوع فً 

ولٌاً أنواع المشترٌات والخدمات، التً ٌمكن الحصول علٌها بوساطتها إقلٌمٌاً ود

دافعاً لمحترفً النصب والتزوٌر الستثمارها فً التحاٌل والتبلعب والسرقة 

سواء من حاملً البطاقات أم التجار بحٌث صار ٌطلق علٌها جرٌمة العصر 

المقبل وتترتب على وقوعها خسابر فادحة للمصارؾ والعمبلء وتهدٌد االقتصاد 

ترونً بعض المشكبلت، من العالمً المحلً. وٌثٌر تزوٌر بطاقات الدفع االلك

الناحٌة القانونٌة، سواء كان تزوٌرها كلٌاً أم جزبٌاً نظراً ألن الجرٌمة هنا ذات 

بعدٌن أحدهما مادي واآلخر معلوماتً، بحٌث ٌمكن القول إن جانباً مهماً من 

جرابم تزوٌر البطاقات هً جرابم معلوماتٌة. فالمكونات المادٌة للبطاقة هً، 

ونات معلوماتٌة أٌضاً، أي أنه ال ٌكفً تقلٌد جسم البطاقة لكً فً الحقٌقة، مك

تتحقق جرٌمة التزوٌر، كما هو الحال فً تزٌٌؾ العمبلت والشٌكات بؤنواعها، 

مثلما ٌثٌر تطبٌق النصوص التجرٌمٌة، التً تتضمنها التشرٌعات القابمة، 

ة فً صعوبات مردها أن هذه النصوص وضعت أساساً لحماٌة األشٌاء المادٌ

مواجهة صور من االعتداء مؤلوفة وتقلٌدٌة مما قد ٌتعذر معه أو ٌستحٌل أن ٌقع 

تحت طابلة العقاب عند االعتداء على عناصر األنظمة المعلوماتٌة ومكوناتها 

ؼٌر المتمثلة فً صور مادٌة كاالعتداء على البٌانات المخزنة فً ذاكرة 

 [245 – 244. ص. ص. 1997]فرج. الحاسب بالتزوٌر أو على البطاقة. 

من أبشع تداعٌات الفضابح هً جرٌمة التزوٌر ألنها تعكس ضعؾ الضوابط 

األخبلقٌة والقانونٌة والعرفٌة فً ردع األفراد من إفساد األجهزة السٌاسٌة 
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واإلدارٌة، وؼالباً ما تظهر فً القٌادة والتسلط القمعً واتساع الفجوة بٌن 

 الناس. الفقراء وارتفاع معدل األمٌة بٌن

   Cheat، Swindleالغش  –د 

هذا الفعل الفردي له مساس بصلب الحٌاة االجتماعٌة )العامة والمنظمة(، أي 

باألسواق التجارٌة، فً مجال البٌع والشراء والمقاٌٌس والمكاٌٌل المستخدمة فً 

عملٌة البٌع والشراء )فً الحٌاة العامة(، وفً عملٌة االستٌراد والتصدٌر عبر 

سات التجارٌة والشركات. لذا فهو فعل فردي، بالدرجة األساس، إال أنه المإس

مرتبط باألنشطة االجتماعٌة، فٌتحول إلى فعل اجتماعً وٌتطبع بطابع نوع 

النشاط الممارس فً إٌقاعات الحٌاة االجتماعٌة الٌومٌة ٌنفذ إلٌه المحتال 

، التً تتعامل مع لٌمارس أسلوبه االحتٌالً فً أحد األنشطة الٌومٌة وتحدٌداً 

)السلعة( التً ٌتداولها األفراد، فإذا أضاؾ )المحتال( مادة ؼرٌبة إلى سلعة أو 

انتزع شٌباً من عناصرها النافعة، كما ٌتحقق، أٌضاً، بإخفاء البضاعة تحت 

مظهر خادع من شؤنه ؼش المشتري وٌتحقق كذلك بالخلط أو اإلضافة بمادة 

تها نفسها ولكن من صنؾ أقل جودة بقصد مؽاٌرة لطبٌعة البضاعة أو طبٌع

اإلٌهام وإخفاء رداءة البضاعة وإظهارها فً صورة أجود مما هً علٌه فً 

[ فهو، إذن، فعل 97. ص. 2003الحقٌقة. ذلك كله ٌعّد ؼشاً ]عبد التواب. 

قصدي ولٌس عفوٌاً أو عشوابٌاً، ومن خبلل التحدٌد، آنؾ الذكر، نستطٌع 

 ونة للفعل الفردي الؽشاش أو المدلس وهً: معرفة عناصر الؽش المك

 اإلضافة –أ 

 االنتزاع –ب 

 اإلخفاء  –ت 

 الخلط –ث 

ال ٌقؾ نشاط الؽش فً مدار المستهلك فقط، بل ٌتعداه فٌذهب إلى مدارات 

الصناع والتجار والزراع والصٌادلة والطلبة واألساتذة وكل من ال ٌمتلك 
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اؾ جادة ومرموقة أو الربح المشروع األهلٌة أو القدرة فً الوصول إلى أهد

فٌستخدمون أسالٌب احتٌالٌة تفسد اللوابح والقوانٌن داخل المإسسات الرسمٌة 

لخدمة مآربهم ومصالحهم الفجة واألنانٌة ضاربٌن، عرض الحابط، المصلحة 

العامة والمبادئ األخبلقٌة فً النزاهة والثقة واألمانة والصدق، وهذا جانب آخر 

هو الفساد األخبلقً، الذي ٌمثل العمود الفقري للمجتمع السلٌم من الفساد و

 المتعافً من األمراض الخلفٌة التً ٌخلقها الؽشاشٌن فٌه. 

أما ظهور جرٌمة الغش فً التعامل االجتماعً والتجاري فٌرجع إلى 

 األسباب اآلتٌة: 

 المنافسة الموضوعٌة والحرة بٌن المإهلٌن وأصحاب الكفاءات، األمر – 1

الذي ٌفتح المجال أمام ؼٌر المإهلٌن أو أنصاؾ الكفاءات الستخدام الؽش 

 فً منافستهم مع المإهلٌن والكفوبٌن.

ضعؾ الضوابط األخبلقٌة والدٌنٌة فً ردع المحتالٌن باستخدام الؽش فً  – 2

 تعاملهم الٌومً مع اآلخرٌن فً األنشطة التجارٌة أو الصناعٌة أو البنابٌة.

 نٌن الردعٌة فً معاقبة الؽشاشٌن.ضعؾ القوا – 3

 وجود هوة طبقٌة بٌن األؼنٌاء والفقراء. – 4

سرعة التؽٌرات االقتصادٌة والسٌاسٌة، التً تجعل المإسسات العقابٌة  – 5

 والقانونٌة من التركٌز على األنشطة االحتٌالٌة فً عملٌات الؽش ومتابعتها.

 ٌث ٌصبح مجتمعاً استهبلكٌاً.تسٌد المعاٌٌر االستهبلكٌة فً المجتمع بح – 6

انتشار األمٌة بٌن أفراد المجتمع وارتفاع نسبتها مما ٌجعل الناس  – 7

)األمٌٌن( ال ٌقّدرون اآلثار السلبٌة ألعمال الؽش، بل ٌعّدونها شطارة وفهلوة 

وذكاء وضحك على الذقون وانتصار على األؼنٌاء والمترفٌن والمإهلٌن 

 والكفوبٌن.
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ٌات تحتل مناصب هٌكلٌه عالٌة فً االنساق التجارٌة أو ممارسة شخص – 8

السٌاسٌة أو اإلدارٌة عملٌات الؽش األمر الذي ٌثٌر شهوة اآلخرٌن لبلقتداء 

 بؽشهم وعّده عمبلً مقبوالً.

وإذا كانت معاٌٌر المجتمع واهنة فً ضبطها للؽشاشٌن فإن هذا التداعً 

اعً فً حالة تّسٌد البل ٌبرز بنحو جلً والعكس صحٌح. ٌستعجل هذا التد

معٌارٌة )األنومً( التً تظهر بعد الحرب والثورة مما تضاعؾ حالة التفكك 

 فً التنظٌمات االجتماعٌة.

وال جرم من تقدٌم مثال على الؽش فً الرؼٌؾ المصري واللحوم المصرٌة، 

إذ ضبطت أجهزة التموٌن صوامع ؼبلل تتعمد خلط القمح بالتراب والرمال ثم 

ى المطاحن التً تتولى طحنه وتسلٌمه إلى المخابز، التً تنتج بدورها نقله ال

أرؼفة ملوثة تذهب إلى بطون المستهلكٌن. بدأ تفجر أزمة الدقٌق المخلوط 

بالرمال والتراب، بعد ان أرسل عدد من سكان مركز دمٌاط بمحافظة أسٌوط 

س مجلس استؽاثة جاء فٌها: "الى نواب مركز دٌروط المحترمٌن والسٌد ربٌ

المدٌنة ومدٌر إدارة تموٌن دٌروط نرجو من سٌادتكم النظر إلى استؽاثة أهالً 

دٌروط بخصوص الخبز الممزوج بالرمال والعمل على حلًها نهابٌاً وحل مشكلة 

الخبز فً كل من دٌروط وكل القرى لؤلبد. أسفرت مداهمة عدد من مفتشً 

ماح ترد إلى المطحن من التموٌن بدٌروط ألحد المطاحن بدشلوط عن ضبط اق

شركة حورس لبلستٌراد والتصدٌر بمحافظة بنً سوٌؾ شونه سمسطا، 

وأظهرت عملٌات المعاٌنة والفحص أن االقماح ؼٌر مطابقة للمواصفات وضبط 

( كٌلوؼراماً من األقماح الممزوجة 50ألؾ شٌكارة دقٌق تموٌنً زنة الواحدة )

المطحن وتحرٌر محضر ضد  بالرمال والحصى وتم التحفظ علٌها فً مقر

لتسلٌمه اقماحاً  1941لسنة  48المطحن وشونة الؽبلل لمخالفته القانون 

ممزوجة بالرمال والحصى ٌنتج عنها دقٌق تموٌن ؼٌر مطابق للمواصفات 

القٌاسٌة ما ٌعرض حٌاة المواطنٌن للخطر. البرلمانً المنتخب عن المركز 

لوط بالرمال وهً أخطاء تنشؤ عن دٌروط قال "ما تم ضبطه عبارة عن قمح مخ

صوامع الؽبلل ألن المطاحن ال تعتمد الخطؤ وإنما المشكلة فً التورٌد من 
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الصوامع، التً تعمد إلى خلط مثل هذه المكونات لزٌادة الوزن. وإن القمح 

المحلً أؼلى من المستورد بؤلؾ جنٌه ما ٌدفع شركة االستٌراد إلى خلطه وبٌعه 

( ملٌار جنٌه." 107ح محلً للحصول على ربح بقدر )للحكومة على أنه قم

 [2015 – 12 – 4 بتارٌخ 4563]مجلة روز الٌوسؾ عدد 

وتمارس الخلط المتعمد للقمح بالتراب والرمال ثم نقله إلى المطاحن لطحنه 

وتحوٌله الى أرؼفة خبز ملوثة، بهدؾ زٌادة الوزن، شركة االستٌراد وتبٌعه 

 بقصد الربح المالً العالً. للحكومة على أنه قمح محلً

آلٌة الفضح هم سكان مركز دٌروط بمحافظة أسٌوط والسلطة الرابعة "مجلة 

روز الٌوسؾ"، والضحٌة هنا المستهلك. أما الجانً فهو الحكومة التً ال تجري 

عملٌة المعاٌنة والفحص وال تمنع بٌعه للناس وهذا مخالؾ للقانون وجرٌمة فً 

 حة بامتٌاز تمس حٌاة الناس بعلم الحكومة. حق المواطن.. إنها فضٌ

ونقدم مثاالً آخر من الفضابح وهً فضٌحة اللحوم فً مصر، التً كشفها 

ٌُعرؾ باسم )كارفور( فً القاهرة ببٌع لحوم  عامل فً مركز تسوق عالمً 

فاسدة، فً الوقت الذي تنفق سلسلة )كارفور( العالمٌة المبلٌٌن فً الدعاٌة وفً 

تردد على المحال األلوؾ ٌومٌاً، تخدع المجموعة المواطن لتحقق الوقت الذي ٌ

ارباحاً من بٌع اللحم المستورد على انه )بلدي( هذه الحقٌقة اكتشفها كبٌر 

الجزارٌن عندما طلب منه مدٌر فرع كارفور )دولفٌن الند( بؤكتوبر بٌع اللحوم 

 الدنماركً للعمبلء بسعر اللحم البلدي نفسه.

قال إن هذا اللحم ٌسمى )فكٌم( وٌؤتً من الخارج )لحم  كبٌر الجزارٌن

سخن( ؼٌر مجمد فً أكٌاس مضؽوطة مسحوب منها الهواء حتى ٌباع للعمبلء 

على أنه مستورد من دون ؼش. وهذه اللحوم ٌؤتً بها كارفور بصبلحٌة مدتها 

( أٌام وحدث، قبل العٌد الكبٌر، أن طلب مدٌر الفرع عرض اللحم الفكٌم 5)

تورد ووضعه فً الثبلجة بـ)كود البلدي( نفسه فاعترض الجزار المصري المس

على ذلك ولكن المدٌر نهره وهدده بالفصل فتم بٌع اللحم الدنماركً بسعر 

البلدي وبٌعت كمٌة كبٌرة من اللحوم التً أوشكت على الفساد، فً الٌوم التالً، 
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وبٌعها بسعر البلدي  وكان مقترح الجزار ان تنعدم. لكن مدٌر الفرع قرر فرمها

 ( جنٌهاً للكٌلو جرام.60)

ثم هناك خداع أخر لفرع كارفور للمستهلكٌن وهو بٌع اللحم األبٌض حٌث 

ٌشتري الفرع كمٌات كبٌرة من الدٌوك الرومً المرٌضة ٌتم تطعٌمها بحقن 

تإدي إلى تؽٌٌر لونها ثم ٌتم تقطٌعها شرابح وبٌعها فً عروض كارفور 

على )شٌش طاووق( العجول المستوردة عبر مٌناء العٌن المعروفة وٌنطبق 

السخنة تؤتً وعلٌها ختم أزرق على خبلؾ اللحوم البلدٌة التً ٌتم ذبحها فً 

المجازر المصرٌة، والتً ٌكون ختمها باللون األحمر منها المصاب بكسور 

ومنها المصاب باألمراض األخرى، وٌكون مطعماً أٌضاً بحقن معٌنة تجعل 

 لحم متؽٌراً ورابحته نتنة وهذا ٌظهر عندما ٌتم توضٌبه وتقطٌعه.لون ال

العجول المذبوحة المستوردة ال تخضع إلى عملٌة تصفٌة الدم جٌداً عند 

ذبحها وهنا ٌصبح لون اللحم ؼامقاً وملفتاً للنظر وهو أمر خطر على متناولها 

كؤنه لحم أحمر ومدٌر الفرع ٌؤمر بفرمها مع الدهن فٌخرج اللحم شدٌد الحمرة و

-20بتارٌخ  4561]مجلة روز الٌوسؾ. عدد بلدي صاؾ وٌتم بٌعه على أساس أنه بلدي. 

11-2015] 

ممارسة العاملٌن فً تنظٌمات رسمٌة للفساد فٌها ٌطلق علٌها عالم اإلجرام 

سندرالند "جرابم ذوي الٌاقات البٌض" لكن الؽش والفساد، الذي ٌمارسه مدٌرو 

سلع للمستهلكٌن ماذا نسمٌه؟ هل نسمٌه جرابم ذوي الفروع فً تجهٌز ال

القمصان البٌض؟ نعم، ألنهم ٌستؽلون اسم ماركات مشهورة عالمٌاً بتقدٌم سلع 

المحلٌة  –ؼذابٌة مؽشوشة للمستهلكٌن واستؽبلل السمعة العالٌة للسلعة البلدٌة 

ل لجذب المستهلك، وبالذات السلع، التً علٌها طلب ٌومً، بنحو مستمر، مث

)اللحوم( وهذا ؼش متعمد ٌعاقب علٌه القانون التجاري وٌكون ضحٌته 

المستهلك وعن طرٌق المصادفة ٌفضحه أحد العاملٌن فً المحل وتكشفه 

السلطة الرابعة. إذن، هو ؼش متستر علٌه خوفاً من الفضٌحة، التً تجلب إلى 
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ه التجاري المحل السمعة السٌبة واإلدانة االستهبلكٌة، التً تإثر على نشاط

 لذلك ٌدخل تحت مصطلح الفضٌحة.

أما دور الباحثٌن االجتماعٌٌن فؤنه ٌقع فً دابرة جرابم السوق، التً ٌكون 

المستهلك ضحٌة فٌها، والمطلوب دراسة آثارها على صحة المجتمع من أجل 

محاربة هذه الممارسة اإلجرامٌة وتطوٌق مثالبها التسوٌقٌة لكٌبل تتطور إلى 

 من ذلك.جرٌمة أوسع 

  Blackmail , Exertionاالبتزاز  –ذ 

وهو فعل ٌمارسه بعض شاؼلً المناصب المتحكمة فً األجهزة السٌاسٌة أو 

االقتصادٌة أو القضابٌة أو العقابٌة أو الضبطٌة، ٌتطبع بالطابع االجتماعً عند 

تعامله مع المتعاملٌن معه فً فعل اجتماعً خارج عن القانون )انحرافً أو 

ً( مقترناً مع ؼٌاب وسابل الضبط القانونٌة أو ضعفها وٌتفاعل مع إجرام

استبثار المنصبٌن على مواقع هذه األجهزة التنفٌذٌة فً األنساق السٌاسٌة أو 

اإلدارٌة أو القانونٌة مستؽلٌن مناصبهم فً استؽفال أو ضعؾ أو انحراؾ أو 

معهم مثل  سرقة أو تهدٌد أو إدانة الذٌن تتطلب مناصب عملهم التعامل

المراجعٌن أو الزبابن أو العمبلء فً التكسب المالً أو االستحواذ على ممتلكات 

 –أو حتى االستؽبلل الجنسً )فً بعض األحٌان( وهذا أبشع األفعال الفردٌة 

االجتماعٌة الذي ٌسود المجتمعات ذات الحكم الشمولً )الحزب الواحد الحاكم 

مجتمعات االنتقالٌة من المرحلة الرٌفٌة إلى أو الشخص الدكتاتوري الحاكم( أو ال

الحضرٌة ألنه ٌمثل أقذر أنواع الفساد اإلداري والمالً والصادر من شاؼلً 

األجهزة التنفٌذٌة المهمة التً تتعامل مع المواطن مباشرة وأجهزة ٌفترض أن 

تكون أكثر المإسسات اإلدارٌة نزاهة ومهارة وثقة وأمانة إال أنها تكون أكثرها 

انحطاطاً فً التمثٌل المإسسً. وال ؼرابة من أن هإالء المبتزٌن ٌستخدمون 

حٌبلً وادعاءات وافتراءات وكذباً فً فعلهم االستؽبللً البشع للمتفاعلٌن معهم، 

وبالذات مع األفراد الذٌن ٌجهلون مسإولٌات مناصب المبتزٌن أو ممن لدٌهم 

 بعض تعامبلتهم وسواها.بعض المصالح الملّحة معهم أو أنهم جانحٌن فً 
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ٌظهر هذا االستؽبلل بالذات عند الموظفٌن، الذٌن ال ٌملكون المإهبلت 

المهنٌة الرفٌعة وال ٌحترمون أخبلقٌة المهنة، والذٌن هم ؼٌر أمناء فً تنفٌذهم 

للوسابل القانونٌة المقدسة فً رعاٌة المجتمع وإصبلح المذنبٌن المهربٌن 

ٌكونون منحدرٌن من أسر مفككة، ومن طبقة  والمجرمٌن، وأنهم ؼالباً ما

اقتصادٌة متدنٌة ٌبحث أبناإها عن طرق سرٌعة لئلثراء السرٌع حتى ولو كانت 

على حساب أخبلقٌات المجتمع. األمر الذي ٌزٌد من الفساد فساداً فً األجهزة 

التنفٌذٌة للقانون فٌنشرون معاٌٌر مهنٌة ؼٌر نزٌهة، ذلك كله ٌعمل على 

إسسات العقابٌة واإلصبلحٌة والقانونٌة فً تنظٌم حٌاة األفراد إضعاؾ الم

وتنقٌة المجتمع من المنحرفٌن والمجرمٌن أو إصبلحهم. فٌتحولون الى مفسدٌن 

ال مصلحٌن وٌمسون مسإولٌن عن انتشار الفساد األخبلقً واإلداري والمالً 

اد، وهذه واالجتماعً ولٌسوا مسإولٌن عن حماٌة المجتمع من الرذٌلة والفس

أكبر آفة اجتماعٌة تعٌش فً خبلٌا جسم المجتمع النامً واالنتقالً )من المرحلة 

 الرٌفٌة الى الحضرٌة(.

وبناًء على ما تقدم، فإن االبتزاز ٌعد نمطاً سلوكٌاً للفساد اإلداري ٌمارسه 

بعض الموظفٌن من العاملٌن فً األجهزة السٌادٌة أو األمنٌة المسإولة عن 

ن والطمؤنٌنة ونشرهما أو مراقبة النشاطات االقتصادٌة أو ؼٌرها من حماٌة األم

األجهزة التحقٌقٌة والتؤدٌبٌة والعقابٌة كالسجون والمحاكم أو تمارسها اللجان 

االنضباطٌة ونقاط التفتٌش والسٌطرة والمرور والتفتٌش الصحً والرقابة على 

المطار أو نقاط الحدود.  األسعار ودوابر البلدٌة وموظفً الجمارك العاملٌن فً

فؽالباً ما ٌلجؤ بعض هإالء إلى ابتزاز المراجعٌن والمهتمٌن ممن تشوب 

قضاٌاهم أو تنقبلتهم شاببة عن طرٌق تخوٌفهم أو تهدٌدهم إلجبارهم على دفع 

المبالػ أو تقدٌم األشٌاء العٌنٌة وإال تعرضوا لئلٌذاء الجسدي والتعذٌب النفسً 

بة أو فضحهم عبر وسابل اإلعبلم وإلصاق التهم بهم أو التوقٌؾ أو المراق

واإلساءة إلى سمعتهم ومواقؾ كهذه ٌحرص عامة الناس على تجنبها ودفعها 

عن أنفسهم بكل ما ٌملكون حتى ولو كانوا على ٌقٌن من أنها تهم باطلة وملفقة، 
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بت فالبريء حٌن ٌتهم ٌدفع ثمناً كبٌراً من حرٌته وإنسانٌته وسمعته قبل أن ٌث

 [106 – 105. ص. ص. 2000]الكبٌسً. براءته. 

هناك نوع آخر من االبتزاز ٌحصل فً المإسسات الرسمٌة ٌمارسه أصحاب 

الشهادات العلٌا )ولٌس أصحاب الكفاءات والمإهبلت( من المنصبٌن على 

مناصب إدارٌة أو مالٌة رفٌعة المستوى. ولجهلهم باألداء المتقن واإلنجاز 

م الفرق الجوهري بٌنهم وبٌن أصحاب االختصاص المتخصص وإلدراكه

ٌعرقلون أعمال أصحاب الكفاءات واالختصاص الذٌن ٌعملون فً المإسسة 

ذاتها )التً ٌعمل بها( بقصد الحصول على احترام منهم مستؽلٌن مناصبهم، 

التً نصبوا فٌها، إال أنهم ال ٌدركون أن هذا االحترام، الذي حصلوا علٌه عن 

ز المعنوي، هو احترام زابؾ ؼٌر صادق. بتعبٌر آخر، هناك طرٌق االبتزا

ابتزاز معنوي باإلضافة إلى االبتزاز المادي الذي ٌحصل فً المإسسات 

الرسمٌة ومن موظفٌها الضعفاء ادارٌاً والشحاذٌن اعتبارٌاً والمتسولٌن مالٌاً 

 لٌكتسبوا احتراماً زابفاً لحظٌاً ٌتحول مباشرة الى احتفار دابم.

  Tax fraudاالحتٌال الضرٌبً  –ر 

ٌمارس مثل هذا السلوك الفاسد رجال األعمال من القطاع الخاص، فهإالء 

ٌدفعون الرشاوى للمسإولٌن الحكومٌٌن بؽٌة حصولهم على تخفٌض ضرٌبً أو 

إعفاء ضرٌبً لمدة طوٌلة نسبٌاً أو تخفٌض الرسوم الجمركٌة أو العفابهم من 

أو تبلعب على القوانٌن وفً كثٌر من األحٌان  دفع الرسوم على وفق استثناء

ٌؽٌر هإالء المسإولٌن الحكومٌٌن مواصفات السلع المستوردة على الورق 

لتخفٌض حجم الرسوم الجمركٌة الواجب دفعها إلى الخزٌنة، والتزوٌر 

[ وٌتم 269. ص. 2002والتبلعب بالقوانٌن ونهب المال العام. ]بن علً. 

داخل حدود الدولة الواحدة على نوعٌن، فقد ٌتم من  التهرب الضرٌبً المحلً

خبلل استؽبلل المكلفٌن بالضرٌبة للثؽرات القانونٌة ولجوبهم إلى الحٌل، التً 

تمكنهم من التخلص من الضرابب المستحقة علٌهم من دون أن ٌضعوا أنفسهم 

 أمام المساءلة القانونٌة. مثال ذلك توزٌعهم ألموالهم على ورثتهم عن طرٌق
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الهبات والعقود الصورٌة تهرباً من ضرٌبة التركات أو عن طرٌق تقسٌم 

الشركة الكبٌرة ذات األرباح الخاضعة للضرابب التصاعدٌة إلى شركات عدة. 

وعلى الرؼم من أن مثل هذه الممارسات تضر باالقتصاد الوطنً فإن بعضاً 

أما التهرب ٌعدونها تهرباً مشروعاً طالما سٌنجون بها من طابلة العقاب. 

الضرٌبً المحلً ؼٌر المشروع فٌطلق على الممارسات، التً ٌخالؾ فٌها 

الخاضعون للضرٌبة األحكام القانونٌة، بوسابل الؽش والتزوٌر وتقدٌم 

 الرشاوي، للتخلص منها كبلً أو جزءاً مما ٌستحق علٌهم من ضرابب.

باٌن الختبلؾ وبقدر تعلق األمر باألقطار العربٌة فإن حجم هذه الظاهرة ٌت

نظمها الضرٌبٌة ودرجة اعتماد اقتصادها على الضرابب. فهً فً دولة 

% بٌنما تصل فً دولة تونس إلى 1اإلمارات العربٌة المتحدة ال تزٌد عن 

% وتؤتً مصر فً مقدمة األقطار العربٌة، التً تعانً من آثار التهرب 70

ٌار جنٌه تعد دخبلً مل 190الضرٌبً إذ تشٌر اإلحصاءات إلى وجود أكثر من 

سرٌاً ال ٌخضع للضرابب. وأن العدد الحالً، للذٌن ٌخضعون للضرٌبة، ال 

ملٌون مصري ٌخضعون للضرٌبة  20ملٌون مواطن من بٌن  4.5ٌتجاوز 

 [12. ص. 2002]الكبٌسً. لكنهم ٌتهربون من دفعها. 

لجهبلء هذا النمط من السلوك ٌكثر بٌن األؼنٌاء والعقبلء أكثر من الفقراء وا

ألنه ٌخصهم وٌهمهم وٌنتشر فً حاالت وجود فساد سٌاسً وإداري، فهو 

تداعً تنظٌمً ٌبرز عندما تكون التنظٌمات الحكومٌة أصابها الفساد وانتشر 

 التفكك فٌها.

   Power Exploitationاستغالل النفوذ  –ز 

عداً تقع هذه الجرٌمة بالنسبة لكل من طلب لنفسه أو لؽٌره أو قبل أو أخذ و

أو عطٌة الستعمال نفوذ حقٌقً أو مزعوم للحصول بؤٌة سلطة عامة على 

أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرار أو مناشٌر أو التزام أو ترخٌص أو اتفاق 

تورٌد ومقاولة أو على وظٌفة أو خدمة أو أٌة مزٌة من أي نوع هو ٌعد فً 

( من 104لمادة )حكم المرتشً وٌعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص علٌها فً ا
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[ وؼالباً ما ٌلجؤ أصحاب 96. ص. 2001العقوبات المصرٌة ]الراهون. 

المناصب الرفٌعة والعلٌا فً الدول النامٌة إلى استؽبلل مناصبهم لتحقٌق 

مكاسب مادٌة، وهإالء ٌتحولون مع مرور الوقت إلى رجال أعمال أو شركاء 

ن جلَّ اهتمامهم للبحث فً تجارة إلى جانب كونهم مسإولٌن حكومٌٌن ٌصرفو

عن طرق وأسالٌب تمكنهم من زٌادة حجم ثرواتهم الخاصة على حساب 

. ]بن علً. االهتمام ببرامج وتحقٌق قدر من الرفاه االجتماعً لمواطنً دولهم

 [4. ص. 2002

وؼالباً ما ٌستؽل الموظؾ صبلحٌات وظٌفته عندما ٌستؽل نفوذه فً العمل 

بٌسً فً توضٌح هذه الجرٌمة اإلفسادٌة، إذ قال وهنا نعتمد على الدكتور الك

فٌها "المقصود بالصبلحٌات هً الحقوق الرسمٌة، التً تعطً للموظفٌن 

للنهوض بمسإولٌاتهم، بحكم الوظٌفة التً ٌشؽلونها أو بصفتهم الشخصٌة، وقد 

توثق هذه الحقوق بلوابح أو نظم إدارٌة أو أنها تفوض بقرارات إدارٌة مباشرة 

المحولون إلى مرإوسٌهم أو معاونٌهم. أما النفوذ فهو القوة أو درجة ٌصدرها 

التؤثٌر، التً ٌتمتع به الموظؾ بٌن زمبلبه والعاملٌن معه العتبارات شخصٌة 

ومهنٌة. فٌصبح قادراً على توجٌه القرارات أو اإلجراءات بطرق ؼٌر رسمٌة 

ذا كانت صبلحٌات ومن دون أن ٌكون لتؤثٌره هذا أي سند أو مصدر قانونً. وإ

الرسمٌة تفعل فعلها فً نطاق المنظمة الرسمٌة وبٌن مستوٌاتها الداخلٌة فإن 

النفوذ ٌمكن أن ٌإدي أدواراً فاعلة ومإثرة داخل المنظمة وخارجها وقد ٌكون 

النفوذ مستمداً من المكانة االجتماعٌة أو األسرٌة للموظؾ أو من مكانته 

ة، وهً جمٌعاً مصادر ؼٌر رسمٌة لكنها مهمة السٌاسٌة أو الحزبٌة أو النقابٌ

 إلضفاء الهٌبة والجدة فً األوساط الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة.

وإساءة استعمال الصبلحٌات أو استؽبلل النفوذ فً الممارسات السلبٌة قد ٌتم 

بالتعسؾ والتشدد فً تمشٌة المعامبلت، التً تخص شرٌحة أو شرابح معٌنة أو 

من التمتع بالمزاٌا أو الخدمات العامة، التً ٌتمتع  حرمانها من دون وجه حق

بها أقرانهم كما ٌمكن أن ٌتم بالتهاون والتساهل والتؽاضً عن تطبٌق القوانٌن 
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أو النظم أو التعلٌمات الواجب االلتزام بها عند التعامل مع شرٌحة او شرابح 

 [104. ص. 2000]الكبٌسً. أخرى". 

ري عن أن مرتكبٌه هم من أصحاب ٌكشؾ هذا النوع من الفساد اإلدا

المناصب العلٌا فً الهٌكل التنظٌمً ومن الذٌن تدعمهم رموز الدولة أو رموز 

المجتمع )األسرٌة أو القبلٌة أو الطابفٌة أو الحزبٌة(، والذٌن ٌستؽلون الحقوق 

الرسمٌة المناطة بمناصبهم الهٌكلٌة فٌربطون ؼرابزهم البٌولوجٌة أو ٌدمجونها 

مواقعهم مثل حب التسلط واالستحواذ على أحوال الؽٌر )على  بصبلحٌات

األدنى من مناصبهم( واستؽبلل النفوذ الرسمً لخدمة نفوذهم الفردي 

واالجتماعً خارج نطاق عملهم فٌصدرون األوامر المرتجلة والقرارات الذاتٌة 

المصلحٌة ضاربٌن المصلحة العامة ومصلحة المإسسة، التً ٌعملون بها، 

لحابط. فهم إما أن ٌتشددوا فً األمور الطبٌعٌة وٌعسروها على فبة عرض ا

معٌنة )ال تتجاوب مع أمزجتهم ورؼاببهم ومطالبهم( بقصد ابتزازهم لٌكتسبوا 

منهم احتراماً زابفاً ٌتحول من فوره إلى احتقار دابم. أو ٌتساهلوا وٌتؽاضوا فً 

معٌنة ٌعودون إلٌها، أو  تطبٌق قوانٌن ولوابح تتطلب االلتزام بها، مع شرٌحة

 ٌنتمون إلٌها أو منافقة لهم ومداهنة ألعمالهم المزاجٌة.

إن سٌاق الحدٌث عن استؽبلل النفوذ ٌدلفنً إلى مدار نظرٌة رالؾ 

دارندروؾ )عالم اجتماع المانً معاصر( فً الصراعات التنظٌمٌة عندما ؼالباً 

الفرد الذاتٌة فً  ما ٌحصل اختبلط وامتزاج بٌن ممارسة السلطة ومصالح

المإسسة الرسمٌة، الذي بدوره ٌبلور الصراع، بنحو جلً وواضح. بتعبٌر 

آخر، ٌحصل امتزاج بٌن مسإولٌات األدوار التسلطٌة وواجباتها وبٌن رؼبات 

األفراد الذاتٌة ونزعاتهم فً السٌطرة على اآلخرٌن والتمتع بالجاه والسمعة 

م إلى المحافظة والبقاء فً مواقعهم التسلطٌة، العالٌة واالحترام المقنع مما ٌدفعه

وهذا الدعم النظري ٌإكد استؽبلل النفوذ داخل التنظٌمات الرسمٌة، الذي ٌكشؾ 

عن فساد إداري ال ٌخلو من أسالٌب احتٌالٌة ٌٌمارسه أصحاب المناصب 

المسإولة البتزازها واستؽبللها وتسخٌرها لمنفعتهم وتحقٌق مصالحهم وإشباع 

التسلطٌة فً المجتمع العربً، إذ قدرت خسابر أبو ظبً المباشرة من  ؼرابزهم



 

  060 

 

ملٌارات دوالر نتٌجة سوء  4.9أؼبلق بنك االعتماد والتجارة الدولً بنحو 

اإلدارة والتبلعب بؤموال المودعٌن والمستثمرٌن ومنها ؼسل األموال والسٌطرة 

فة من االحتٌال على عدد من البنوك بصفة ؼٌر قانونٌة وممارسة ألوان مختل

على القوانٌن المصرفٌة. وفً مصر ركزت الصحؾ الٌومٌة، مثل األهرام 

وأخبار الٌوم، على حجم الفساد اإلداري والمالً وانضمام نواب صدرت ضدهم 

أحكام قضابٌة إلى مجلس الشعب وآخرٌن تورطوا فً تجارة العملة والتزوٌر 

سٌارة قٌمتها ملٌون جنٌه  وإصدار شٌكات من دون رصٌد، باإلضافة إلى شراء

لربٌس مجلس الشعب. وفً الكوٌت قدم دٌوان المحاسبة فً بداٌة التسعٌنٌات 

من القرن الماضً تقرٌراً حول االستثمارات الكوٌتٌة، وأشار هذا التقرٌر إلى 

( ملٌون 633أن الخسابر الكوٌتٌة نتٌجة التبلعب بهذه األموال تقدر بنحو )

سنوات على تؤسٌس السلطة الفلسطٌنٌة فً الضفة دوالر. وبعد مرور ثبلث 

( 300الؽربٌة وقطاع ؼزة تم اكتشاؾ اختبلسات وسوء استؽبلل لما ٌقارب الـ)

ملٌون أتهم بها عدد من وزراء الحكومة الفلسطٌنٌة. وقبل وفاة الربٌس السوري 

حافظ األسد تشكلت لجنة برباسة الربٌس الحالً بشار األسد لمتابعة الفساد، 

تج عن تشكٌل هذه اللجنة إدانة نابب ربٌس وزراء سابق ووزٌر للنقل ون

تم الحكم بالسجن على وزٌر  2001ووضعهما فً السجن. وفً منتصؾ العام 

سابق فً الحكومٌة الُعمانٌة مدة ست سنوات مع ؼرامة بسبب تبلعبه بؤسعار 

. كما تم األسهم فً سوق مسقط لؤلوراق المالٌة ومخالفته قوانٌن أسواق المال

الحكم بالسجن مدداً متفاوتة على مسإولٌن آخرٌن فً عمان )األردن( منهم 

مدٌر بنك عمان لئلسكان خبلل المدة نفسها. وفً اإلمارات تم اعتقال المسإول 

األول فً دابرة جمارك دبً وآخرٌن معه بتهمة اإلفبلس وسوء استؽبلل 

اعتقلت أجهزة األمن فً . وفً العام نفسه 2001المسإولٌة، وذلك فً العام 

البحرٌن خمسة من رجال األعمال األجانب بتهمة ؼسٌل األموال وسوء 

استؽبلل القوانٌن التً المنظمة الستثمار األموال فً أسواق األموال البحرٌنٌة، 

وبعد تولً الربٌس اللبنانً لحود بؤربعة أشهر تم اعتقال وزٌر النفط السابق، 

ن معه بتهمة متعلقة باختبلسات مالٌة فً صفقة كما تم اعتقال مسإولٌن آخرٌ
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ملٌون دوالر، وفً دٌسمبر من العام  800واردات نفطٌة تقدر قٌمتها بنحو 

سنوت على ربٌس دابرة اآلثار  7تم فً لبنان كذلك الحكم بالسجن مدة  2000

 3بتهمة تزوٌر وتقدٌم فواتٌر وهمٌة لمعدات وعملٌات حفر واختبلس ما ٌقارب 

والر، وحكمت المحكمة على أبنً ربٌس الدابرة المذكورة وأربعة مبلٌٌن د

تم فً  2001آخرٌن بالسجن مدداً تتراوح بٌن سنتٌن وست سنوات. وفً العام 

مصر الحكم بالسجن مدة خمس سنوات على السكرتٌر اإلعبلمً لوزٌر الثقافة 

جال بتهمة استؽبلل منصبه وحصوله على رشوة مقابل تسهٌله اللقاءات بٌن ر

األعمال والمسإولٌن المصرٌٌن، وقد أُِمَر هذا السكرتٌر بإرجاع مبلػ قدره 

 261. ص. 2002]الٌوسؾ. ملٌون دوالر ٌعتقد أنها تمثل حجم الرشوة، التً تسلمها. 

– 263] 

وقبل أن ننصرؾ عن هذا الموضوع، ومن أجل تمحٌص ما تقدم نقول إن 

ففً األولى ٌتم رفع الستارة عن للفضٌحة قوة اجتماعٌة صادمة ومحفزة معاً، 

المشهد المتخفً وراءها خوفاً من معرفته والتعرؾ على شخوصه فٌنجم عن 

مشاهدته ومعرفته تؽٌٌر موقؾ أو مربٌة أو فكرة أو سٌاسة أو نظام عند 

 مشاهدٌه نحو شخصٌتهم أعنً ٌحصل التشهٌر بهم.

فً أؼلب األحٌان  أما من الذي ٌرفع الستارة فهً السلطة الرابعة )الصحافة(

وأحٌاناً أخرى الحكومة أو منظمات المجتمع المدنً، التً تدافع عن المصلحة 

العامة. ألن ما تم التستر علٌه ٌمثل انحرافاً أو تدمٌراً للنزاهة فً أداء الوظٌفة 

العامة وٌسمى فساداً )العنصر الخامس للثقافة االجتماعٌة للفضٌحة( وإزاء ذلك 

تماعٌة )وهً العنصر السادس فً الثقافة( أو تلجم شراسة تكبح الضوابط االج

نرجسٌة المفسد ألنه تجاوز هدفها وخرج عن االمتثال لمعاٌٌرها وقٌمها، وفً 

الوقت نفسه، تعزز التضامن االجتماعً بٌن أفراد المجتمع من أجل دوام بقابها 

ت عرفٌة فً العمود الفقري للمجتمع. وعندما ٌتم ذلك ٌحصل المفسد على عقوبا

منها التشهٌر )العنصر األول( ثم النبذ االجتماعً )العنصر الثالث( تعقبه 

 الوصمة االجتماعٌة )العنصر الثانً(.
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وإزاء هذه الصٌرورة الضبطٌة تحصل تنقٌة المجتمع المحلً من المفسدٌن 

والمارقٌن، الذٌن تجاوزوا على أحد ضوابطه، والتشنٌع بهم، لكً ال ٌتكرر 

زي ثانًٌة وتلقٌن اآلخرٌن درساً فً التماهً واالنضباط مع ضوابط المشهد المخ

المجتمع والتحذٌر من التعامل البريء مع هإالء المفسدٌن والمارقٌن وقد تصل 

عقوبة الضوابط االجتماعٌة إلى نبذ المفسد اجتماعٌاً، أي إلى إقصابه خارج 

ت على نفسها العبلقات والمناشط االجتماعٌة فٌمسً ضحٌة )عنصر رابع( جن

فحرمت نفسها من االحتضان االجتماعً الدافا من قبل المجتمع وتخسر 

 مكانتها االجتماعٌة واعتبارها على السواء.

فللفضٌحة قوة اجتماعٌة نافذة ال تراعً أصحاب المناصب العلٌا على  إذن

الهرم االجتماعً أو السٌاسً أو االقتصادي أو الدٌنً وال تجاملهم، والفضل هنا 

عود إلى السلطة الرابعة )العنصر السابع(، التً رفعت الستار عنها. بٌد أن هذا ٌ

المشهد الفاضح ال ٌحصل إال فً المجتمعات اآلخذة بالنظام الدٌمقراطً الذي 

تؤخذ فٌه المعارضة السٌاسٌة والسلطة الرابعة وسٌلة للدفاع عن حقوق الناس 

 وكشؾ فساد المسإولٌن وخروقاتهم القانونٌة.

ما المجتمعات التً ال تؤخذ بالنظام الدٌمقراطً فإن السلطة الرابعة تكون أ

مسٌطراً علٌها ٌوجهها الحاكم لتجمٌل صورته وإخفاء عوراته وفساده )هو 

وأسرته وبطانته وهذا ما هو سابد فً المجتمع العربً(. إال أن هناك ممارسات 

طان العرؾ اجتماعٌة ٌفرض المجتمع إشهارها وإعبلن التماهً مع سل

االجتماعً والتقالٌد الموروثة، وهنا ٌمكن تسمٌة هذا اإلشهار بـ)الفضٌحة 

الحمٌدة( لكن المتداول بٌن الناس عن الفضٌحة هو التفسٌر والتؤوٌل السلبً 

ولٌس اإلٌجابً فؤمست الفضٌحة تعنً التشهٌر بما هو فاسد وخارق ومارق 

 .تمارسه السلطة الرابعة ولٌس العرؾ االجتماعً

الملفت لبلنتباه فً هذا السٌاق أن الفرد عندما ٌشؽل منصباً عالٌاً وقٌادٌاً فً 

المجتمع ٌقل انضباطه بالضوابط الوضعٌة، بل وحتى العرفٌة )ؼروراً منه 

بجهله وتجرداً من عضوٌته االجتماعٌة المحلٌة فٌفعل ما ٌشاء من استٌبلء 
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لذي ٌشؽله ٌحمٌه وٌقٌه واستحواذ واؼتصاب وانحراؾ متصوراً أن المنصب ا

من النقد والوصم والنبذ االجتماعً، وهذا ما هو سابد فً مجتمعنا العربً بنحو 

 صارخ وكشؾ الربٌع العربً ذلك(.

وال مناص أٌضاً من اإلشارة إلى أن المفضوحٌن ؼالباً ما ٌكونون من 

بٌنما أصحاب المواقع الدنٌا فً الهرم االجتماعً، وأن السلطة الرابعة تكشفهم، 

ٌفضح المجتمع المحلً والجٌرة الخارجٌن عن الضوابط االجتماعٌة ولٌس 

السلطة الرابعة، سواء كانوا من أصحاب المواقع العلٌا أم الدنٌا حٌث تطٌر بٌن 

افواه الناس وال تزحؾ بٌن اقدامهم ألنها تمثل الشعور بالعار والخزي والخجل 

األبعدٌن. وعلى الجملة تكشؾ لذلك ٌخفٌها فاعلها عن اآلخرٌن المقربٌن و

الفضٌحة وحشٌة فاعلها وتوصمه بها طٌلة حٌاته وبعدها، إنها عقوبة المجتمع 

لما جناه ضد حقوق اآلخرٌن فضبلً عن كونها آلٌة جماهٌرٌة وإعبلمٌة لتنقٌة 

المجتمع من المفسدٌن والمارقٌن. لذا نقول إن الفرد لٌس وحده به حاجة إلى 

 المجتمع أٌضاً.ضوابط اجتماعٌة، بل 

 الحاجة المجتمعٌة للضوابط االجتماعٌة

ال ٌتم وضع ضوابط اجتماعٌة )عرفٌة أو رسمٌة( من دون حاجة اجتماعٌة 

ٌفتقر إلٌها أفراد المجتمع وٌحتاجونها فً تنظٌم حٌاتهم الٌومٌة وعبلبقهم 

نة االجتماعٌة وحقوقهم الثقافة والتزاماتهم الدورٌة )الدور االجتماعً لكل مكا

موقعٌة( وطموحاتهم الشخصٌة وتعابٌرهم السلوكٌة، ومن دونها )أي من دون 

الضوابط( تصبح حٌاتهم فوضوٌة وعشوابٌة وٌمسً فٌها القوي ٌقهر الضعٌؾ 

وٌلتهم حقوقه وٌطمس طموحاته وٌلؽً تعابٌره وتتقطع عبلبقه. فهً، إذن، 

ألفراد بعضهم )الضوابط( نتاج حاجوي تنظٌمً ولٌس كمالٌاً ٌعكس اعتماد ا

على بعض من وخبلل اعتمادهم هذا ٌستطٌعون أن ٌرضوا وٌشبعوا حاجاتهم 

ورؼباتهم وٌحرروا أو ٌطلقوا توتراتهم وقلقهم الذاتً ضمن حدود المقبول 

 وفً الوقت نفسه ٌكسبون تعاون اآلخرٌن. –اجتماعٌاً 
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حار وإزاء هذه الحقٌقة االجتماعٌة استطاع أمٌل دوركهاٌم تفسٌر سبب انت

العزاب ؼٌر المتمتعٌن بالتزامات زواجٌة أو أسرٌة أو حتى مجتمعٌة والبعٌدٌن 

عن تؤثٌر الضوابط االجتماعٌة وٌعٌشون شبه منعزلٌن عن الروابط االجتماعٌة. 

[Broom. 1968. P.20.] 

وٌضٌؾ روبرت فاكٌفر إلى هذا الطرح فٌقول إن كل شًء فً الوجود 

ه الخاص وٌحكم األشٌاء فً نطاق معٌن وتعمل ٌخضع للقانون الذي ٌوابم تكوٌن

على دعم المجتمع وتنظٌم مناشط حٌاته الٌومٌة حسب معاٌٌر ٌسنها لخدمته هو 

ولحماٌة الفرد فً الوقت نفسه وؼالباً ما تكون هذه المعاٌٌر مرنة فً ضوابطها 

كما هو الحال فً القوانٌن الطبٌعٌة. وذلك  –ولٌست صلبة أو قاطعة ومطلقة 

الفرد ٌخضع لمإثرات متباٌنة، منها ما هو بسٌط وأولً ومنها ما هو قاس  ألن

وصعب. لذلك تتكون أو تتبلور القوانٌن االجتماعٌة حسب الوضعٌات 

االجتماعٌة منها ماهو تجاري وإداري وأسري وعسكري وشرعً، وبذا تكون 

مدٌة عرضة للتؽٌٌر والتطور طبقاً لمراحل تطور المجتمع وال تبقى خالدة وسر

إلى األبد من دون تعدٌل أو تؽٌٌر، فضبلً عن أن حاجات األفراد ورؼباتهم ال 

تبقى واحدة، بل تتنوع وتتبدل وتتؽٌر، وهذا ٌتطلب من القوانٌن أن تتطور 

 [27ص.  1. ج1963. ]ماكٌفر. وتتبدل تباعاً لكً ٌحترمها األفراد وٌلتزمون بها

تطور األحداث والحاجات إذن، هً قواعد لتنظٌم المجتمع لكً تساٌر 

االجتماعٌة فكلما كانت نابعة من هذه الضرورات )الحاجات والرؼبات 

االجتماعٌة واألحداث المجتمعٌة المتطورة( ولٌست مفروضة من زمرة حاكمة 

أو فرد حاكم )ربٌس دولة( أو أنها منحدرة من التارٌخ االجتماعً الماضً 

لمرحلة الراهنة، كتب لها النجاح وخدمة المجتمع فٌما مضى ولم تعد صالحة ل

والبقاء واالحترام وااللتزام، والعكس هو الصحٌح ألنها لم تمثل قانون السٌد 

على العبد أو الربٌس على المرإوس أو القابد على االتباع، وإذا حصل ذلك 

 فإنها تزول حال زوال الشخص الذي َسنَّها أو فرضها على الناس.
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انٌن الشرابح االجتماعٌة الواسعة من المجتمع زبدة القول، كلما خدمت القو

ولٌست الضٌقة أو المنتفعة أو المتحكمة احترمها الناس والتزموا بها. وكلما 

كانت فً صالح شرٌحة أو فبة اجتماعٌة معٌنة على حساب مصالح الشرابح 

العامة كتب لها الزوال حال زوال فارضٌها )هذا ما وجدناه فً المجتمع 

وإلى اآلن إذ ظهرت قواعد وقوانٌن عدٌدة  1958ث منذ العام العراقً الحدٌ

ومتنوعة ومتضاربة وال تخدم إال فارضٌها وعند زوالهم زالت معهم ألنها لم 

 تكن تخدم المجتمع العراقً(.

وقد ٌثار قول مفاده لٌس أفراد المجتمع قاطبة ٌلتزمون بالقواعد والمعاٌٌر 

ة صحٌحة واقعٌه ألن مصالح الناس االجتماعٌة بدرجة واحدة. هذه المبلحظ

لٌست واحدة وؼالباً ما تكون قواعد المجتمع ومعاٌٌره مقننة وضابطة لسلوك 

الناس، ومع اختبلؾ مصالحهم وتنشبتهم األسرٌة والمدرسٌة والصداقٌة فإن 

درجة التزامهم بها ال تكون واحدة. نقول كلما طؽت المصلحة الذاتٌة على 

االجتماعٌة كثر االنحراؾ عنها والمروق علٌها العامة فً وضع الضوابط 

 وتنامً التحدي لها واالضراب علٌها وعدم االعتراؾ بها.

الملفت لبلنتباه هو أن جمٌع قواعد المجتمع ومعاٌٌره ٌمكن الخروج علٌها 

وعدم االلتزام بها وال تستثنً منها أٌة قاعدة أو معٌار. لذلك وضع المجتمع 

ل سلوك ٌنحرؾ عنها وهذا إجراء خاص ٌحمٌها جزاءات أو عقوبات على ك

وٌقاوم كل مٌل أو محاولة للتمرد علٌها، وهذه حالة تجتمع فٌها أو تلتقً عندها 

جمٌع المجتمعات البشرٌة من البدابٌة إلى المعلوماتٌة وال ٌستثنى منها أحد. 

والجزاءات، التً ٌضعها المجتمع، تكون على نوعٌن هما الجزاءات اإلٌجابٌة 

لتً تكون على نحو مدٌح أو شكر أو اعتبار اجتماعً عال كمكافؤته على ا

التزامه بها ومنحه امتٌازات جدٌدة علٌه تكرٌماً له أو تشجٌعاً على التزامه 

بالمعاٌٌر االجتماعٌة. أو جزاءات سلبٌة عقابٌة تكون على نحو نقد أو قدح أو 

التزامه بالقواعد وصم اجتماعً أو سجن، وأحٌاناً قتل كعقوبة على عدم 

والمعاٌٌر السابدة فً المجتمع وعدم احترامه لها، أو حرمانه من القواعد 

 والمعاٌٌر السابدة فً المجتمع.
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ولمبلقاة هذه الحقٌقة وعلى هدى ما سبق نقول إن األفراد الذٌن ٌحترمون 

القواعد والمعاٌٌر المرعٌة وٌلتزمون بها ال ٌكون ذلك منهم بدافع الخوؾ من 

ب الشرطة والقانون، بل بدافع الحصول على احترام الناس والتنظٌمات عقا

االجتماعٌة الرسمٌة العرفٌة لهم عندما ال ٌخرجون عنها، بل إلرقاء عبلقاتهم 

االجتماعٌة وجعلها أكثر تحضراً وتمدناً فً احترام النزعة اإلنسانٌة والروح 

ردٌة. لذلك نجد الصحؾ االجتماعٌة والتفكٌر بالصالح العام ال بالمصلحة الف

والمجبلت وعدسات الكامٌرات التلفازٌة تسجل وتصور وتنشر صور األفراد 

المارقٌن والمنحرفٌن والمجرمٌن )كنماذج بشرٌة منحرفة تستحق التشهٌر بها 

وإدانتها لكً تنبه اآلخرٌن من األسوٌاء وحتى من المنحرفٌن بما ستإول إلٌه 

 وتهدٌدات اجتماعٌة وفردٌة(.انحرافات المنحرفٌن من إٌذاءات 

ؼاٌتنا من هذا الطرح هو القول إن الجزاء ال ٌمكن عده وسٌلة السلوك 

اإلنسانً بقدر ما هو أداة لتقوٌة اإلثارة لتوحٌد سلوك األفراد وبؽٌابها تتقطع 

شبكة العبلقات االجتماعٌة وتتفكك التنظٌمات الرسمٌة العرفٌة وتتفاقم نزعات 

المروق على ضوابط المجتمع. بقً أن نشٌر إلى الحصاد المعارضة والتمرد و

 االجتماعً الذي ٌحصده الخارج عن الضوابط االجتماعٌة المتمثل فً: 

 الؽرامات المالٌة كشرط الستمرار االحتفاظ بالعضوٌة التنظٌمٌة. – 1

 التعوٌض عن األضرار. – 2

 فقدان العضوٌة فً التنظٌم أو خسرانها )الفصل(. – 3

 ان العمل )بالطرد(.فقد – 4

 االمتعاض االجتماعً. – 5

 االحتقار االجتماعً. – 6

 النبذ االجتماعً. – 7

 السخرٌة عن طرٌق االستهزاء. – 8
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 الضحك الساخر. – 9

 السجن. – 10

 اإلعدام.  – 11

 أهداف الضوابط االجتماعٌة

ها بعد أن حددنا مفهوم الضوابط، نحدد، اآلن، أهدافها لكً نطلع على مرامٌ 

 وهً: 

العمل على تحقٌق االمتثال لمعاٌٌر الجماعة وقٌمها االجتماعٌة لكً ٌشعر  – 1

 أفرادها بشعور جمعً واحد ٌجمع بٌنهم كقاسم مشترك أعظم.

المحافظة على درجة عالٌة من التضامن االجتماعً بٌن أفراد الجماعة  – 2

 االجتماعٌة من أجل دوام بقابها ومتانتها.

لمواقع العلٌا ممن ٌملكون سلطة ونفوذاً اجتماعٌاً دعم أصحاب ا – 3

وتعزٌزهم، أي الصفوة الحاكمة. وهذا ٌدعونا للقول بؤن أفراد السلطة 

الحاكمة ٌستخدمون وسابل الضبط االجتماعً )العرفٌة والقانونٌة( لدعم 

 [ Roucek. 1980. P. 4. ]مشروعٌة حكمهم الفبوي داخل مجتمعهم

 والخاص والنظام االجتماعً.احترام الحق العام  – 4

 إرقاء السلوك االجتماعً إلى درجة عالٌة من االلتزام بالقرارات الجمعٌة. – 5

 منع التجاوزات والخروقات الفردٌة ومعاقبة مقترفٌها. – 6

 تحقٌق األمن االجتماعً. – 7

 توزٌع الفرص على األفراد بنحو عادل. – 8

 إقامة العدالة بٌن الناس. – 9

 ضبط االجتماعًطبٌعة ال
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لما كان األفراد ٌعٌشون على شكل جماعات )أسرة، زمر صداقٌة، فرق 

رٌاضٌة، جماعات حرفٌة ومهنٌة، جماعات طبلبٌة، أحزاب سٌاسٌة، عمال 

وموظفون( فؤنهم ٌكونون بؤمس الحاجة إلى ضوابط عرفٌة أو رسمٌة )مكتوبة( 

 لها. ٌتفقون علٌها لكً تنظم تجمعهم وذلك من خبلل امتثالهم

وعلى الرؼم من وجود رؼبة لدى اإلنسان فً االستقبلل الذاتً والعٌش حٌاة 

خاصة به، إال أنه، فً الوقت نفسه، لدٌه حاجة اجتماعٌة تدفعه إلى االنضمام 

إلى جماعة من األفراد تمثل أهدافه وطموحه ورؼاببه وعواطفه من أجل اشباع 

عض حاجاته الذاتٌة لصالح هذه الحاجة االجتماعٌة، علٌه أن ٌتنازل عن ب

الحاجة االجتماعٌة، عندبذ، ٌتطلب منه أن ٌتماثل مع ما تم االتفاق علٌه من 

ضوابط تربط عبلبقه وعشرته ومودته. علماً أن هذه الضوابط لٌست ولٌدة 

الساعة، بل أن قسماً منها ٌكون متوارثاً من أجٌال سابقة وبعضها األخر تفرضه 

 ٌة المتجددة.متطلبات الحٌاة االجتماع

نفهم مما سلؾ أن السلوك الجمعً والنظام االجتماعً ضرورٌان للحٌاة 

المجتمعٌة وذلك ألن الفرد ال ٌستطٌع أن ٌعٌش بنحو منعزل عن اآلخرٌن 

متفرداً بحٌاته االجتماعٌة. مع ذلك فإن هذا ال ٌعنً أن بعض األفراد ال ٌهملون 

ٌتماثل معها ألسباب عدة.. منها  التماثل مع معاٌٌر مجتمعهم، بل هناك من ال

لتحقٌق بعض أوجه ذاته أو نرجسٌته، أو لعدم تشبعه بمعاٌٌر مجتمعه أو تكون 

تنشبته األسرٌة ناقصة أو منحرفة أو أنه ال ٌعٌر أهمٌة لما ٌتوقعه منه 

 المحٌطون به.

لهذه األسباب جمٌعها ال ٌتم التماثل بصفة مستمرة ومع جمٌع المعاٌٌر عند 

ثمة حقٌقة مفادها أن تماثل األفراد ال ٌحصل بنحو تلقابً أو عفوي، بل الناس.

بعد والدتهم ٌتعلمون من أبوٌهم إذ ٌدربانهم على سلوكٌات مرؼوب فٌها من 

مجتمعهم ومقبولة منهم لكً ٌجعلوهم قادرٌن على التعامل والتفاعل والتعاٌش 

م السلوكٌات ؼٌر مع اآلخرٌن فً وسطهم االجتماعً. فً الوقت نفسه ٌعلمانه

المرؼوب فٌها من مجتمعهم وعند ممارستها ٌحصلون على عقاب ٌؤخذ اشكاالً 
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متنوعة مثل السخرٌة أو االستهزاء أو النفور أو النبذ )القطٌعة( أو الزعل 

 وسواها.

هذه هً بداٌة تعلم أسس الضوابط العرفٌة عند الفرد ومن ثم ٌتدرج فً تعلم 

مثل الضوابط المدرسٌة والصداقٌة والمهنٌة  ضوابط أخرى من أنواع ثانٌة،

والمحلٌة والجٌرٌة. ومن هنا ٌؤتً توقع األفراد لتماثل الجمٌع مع ضوابط 

مجتمعهم متضامنٌن ومتماسكٌن وكل فرد ٌخرج عنها ٌّعدونه منحرفاً ومارقاً 

ٌعاقبونه على ذلك على نحو النظرة الدونٌة أو الكبلم الجارح أو الوصمة السلبٌة 

السخرٌة منه أو النفور منه أو مقاطعته. إذاً، من خبلل تنشبتهم على التماثل أو 

مع معاٌٌر المجتمع الضابطة تؤتً توقعاتهم نحوها، بنحو طبٌعً، وهذا ال ٌثٌر 

الؽرابة فً شؤنه، بل الؽرابة تتؤتى من عدم تماثلهم معها ألن كل انسان بعد 

ٌتعلم فٌها ما هو مسموح وما هو  والدته ٌخضع لتربٌة أسرٌة )تنشبة اجتماعٌة(

ؼٌر محبب وما هو مكروه. أي أن األسرة تعلم أبناءها معاٌٌر مجتمعها فإذا 

كانت جادة فً مسإولٌتها نحوهم أمسى أبناإها متماثلٌن مع معاٌٌرها 

وضوابطها، وإذا كانت متساهلة فً مسإولٌتها التنشٌبٌة أضحى أبناإها ضعفاء 

درجة تماثل الفرد معتمدة على درجة جدٌة األبوٌن فً تماثلهم، عندبذ تكون 

 والتزامهما فً رعرعة أبنابهما والزامهم بها.

بعد ذلك تؤتً تنشبة األبناء فً احترام المعاٌٌر وااللتزام بها من قبل جماعة 

األصدقاء فً الحً والمدرسة ودور العبادة والمقهى والنادي، جمٌعها تشجع 

اٌٌر والتماثل معها. لكن هذا ال ٌحدث هكذا دابماً، بل األفراد على االلتزام بالمع

أحٌاناً ٌحصل تضارب هذه الجماعات فً طرٌقة تنشبتها إذ تتعارض جماعة 

أصدقاء الحً مع جماعة المدرسة أو األسرة ساعتبذ ٌفشل بعض األفراد فً 

 تماثلهم مع بعض المعاٌٌر العامة.

)المكتوب( الذي ٌإكد  إلى جانب هذه الجماعات هناك القانون الرسمً

التماثل مع معاٌٌر المجتمع المرعٌة ال سٌما وأنه ٌلزم جمٌع األفراد وٌجبرهم 

على االلتزام بها والتماثل معها، وكل من ال ٌستجٌب لها أو ٌكسرها تعاقبه 
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مإسساته، مثل دوابر الشرطة والمحاكم واإلصبلحٌات والسجون، وؼالباً ما 

ؽرامة المالٌة مروراً بالحبس وانتهاًء بالموت. علماً تتراوح عقوباتها ما بٌن ال

أن آلٌات الضبط االجتماعً تكون متنوعة ومتعددة معتمدة على نوع الجماعة 

والمجتمع ودرجة تطوره وتقدمه. إذ تكون قوانٌن الجماعة األولٌة والمجتمع 

ن البدابً الصؽٌر من النوع ؼٌر المكتوب، أي من النوع العرفً، وإن الخارجٌ

علٌها ٌواجهون عقوبات عرفٌة، مثل الكبلم الجارح أو النظرة الدونٌة أو 

الوصمة القبٌحة أو السخرٌة منهم أو االستهزاء بهم وأحٌاناً النبذ االجتماعً، 

العرفٌة  –الذي هو اقسى العقوبات االجتماعٌة، علماً أن هذه اآللٌات الضبطٌة 

لها تؤثٌر وفاعلٌة على الناس أكثر )السخرٌة واالستهزاء والنبذ االجتماعً(  –

قسوة من عقوبات الشرطة والمحاكم والسجن فً المجتمعات البدابٌة التقالٌدٌة 

والمحافظة بٌد أن الحالة ال تكون كذلك فً المجتمعات الحضرٌة والصناعٌة 

والمعلوماتٌة، التً تكون فٌها المجهولٌة بٌن الناس عالٌة وسابدة ومتصفة 

الرسمً والطابفً والثقافً والطبقً كبٌراً األمر، الذي ٌجعل  –بالتنوع العرقً 

من القوانٌن الرسمٌة/ التً تصدرها دوابر الشرطة والمحاكم والسجون أكثر 

 تؤثٌراً وفاعلٌة من المعاٌٌر العرفٌة.

لٌس هذا فحسب، بل إن آلٌات الضبط االجتماعً تكون متباٌنة ومختلفة 

معاٌٌر، التً تمت مخالفتها واختراقها وذلك بسبب اعتمادها على نوع ال

وتجاوزها. فإذا كانت المعاٌٌر المخترقة أو المتجاوز علٌها من النوع الشعبً 

فً المجتمع الحضري والصناعً والمعلوماتً فإن تبعٌاتها السلبٌة تكون 

صؽٌرة وقلٌلة وجزبٌة وبالذات فً الجماعات ؼٌر الرسمٌة )مثل األسرة 

، وال تتجاوز العقوبات الهمس أو الضحك الساخر أو واألصدقاء والزمبلء(

االستهزاء، أي ازدراء بسٌط لكن إذا تم اختراق اآلداب العامة الخاصة بجماعة 

معٌنة مثل إساءة استعمالها أو عدم احترامها فإن العقوبة الرسمٌة تؤخذ مكانها 

د األماكن فً معاقبة عدم المحترمٌن لها مثال ذلك إذا تعرى أحد األفراد فً أح

 .Landi. 1980. Pp]العامة أو سخر من ممارسات دٌنٌة أو مذهبٌة أو عرقٌة. 

345 – 350 ] 
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رب سابل ٌسؤل ما عبلقة المشكلة االجتماعٌة بالضوابط االجتماعٌة 

والفضٌحة؟ إذ تارة قلنا عن الفضٌحة إنها تشكل مشكلة اجتماعٌة وفً فصل 

الطرح ٌسبب حٌرة وإرباكاً فً طرحنا  الحق عددناها محفزاً للتؽٌٌر!! مثل هذا

هذا ألن القولٌن متناقضان. إذ كٌؾ تكون المشكلة ضابطاً؟ وكٌؾ تظهر حافزاً 

للتؽٌٌر؟ جوابنا عن ذلك ٌكون كاآلتً: عندما تصدر المشكلة عن كبار 

المسإولٌن وأصحاب القرار وشاؼلً المناصب العلٌا فإن ذلك ٌعنً فً ظل 

ون السلطة الرابعة وأقبلمها ووٌكٌلٌكس والتواصل المراقبة الراصدة من عٌ

االجتماعً فإن ذلك ٌكون تنبٌهاً ٌوقد وعً الناس عامة وخاصة والمطالبة 

بمراجعة القواعد القانونٌة المخترقة لتحدٌثها وجعلها أكثر دقة وكفاءة ومحاسبة 

نً أصحاب هذه المواقع ألن النفس أمارة بالسوء مع إنارة الوعً الشعبً والوط

والعالمً حول الممارسات المارقة ألصحاب القرار فضبلً عن ارتقاء مكانة 

السلطة الرابعة فً نظر عامة الناس وتقدٌرهم للعاملٌن فٌها مع احتقار مثقفً 

السلطة ومحبً عسل السلطة، عندها تظهر الفضٌحة مشكلة وآلٌة ضبطٌة 

 ومحفزاً على التؽٌٌر فً اآلن نفسه.

ٌث استؽبلل السلطة واؼتصابها لحقوق المواطنٌن إنها اجتماعٌة من ح

وسرقتها للمال العام، كذلك هً آلٌة ضبطٌة ألنها ستكون عبرة ودرساً لكل من 

تّسول له نفسه اإلقدام على الفساد فتكون رادعة لآلخرٌن بنحو ؼٌر مباشر. أما 

ٌه عّدها حافزاً للتؽٌٌر فهذا تحصٌل حاصل. أي ٌترتب على انكشاؾ المتستر عل

تؽٌٌراً للتشرٌعات والقوانٌن الضعٌفة والمتضمنة ثؽرات قانونٌة. وهنا تكمن 

مهمة الباحثٌن االجتماعٌٌن فً رصد جدٌة تنفٌذ القرارات العلٌا وكشؾ 

األسالٌب االلتوابٌة واالحتٌالٌة والمزورة لشاؼلً المناصب العلٌا من مستؽلً 

 ثقة الناس.
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 الفصن الرابع

 يتي التشرت عميْ؟عمى وارا 

 

 استهالل

 صناعة الفضائح –/ أ  4

 الفضائح الُمّكِشْفة  – 1

 حرب فٌتنام –أ 

 إٌران غٌت  –ب    

 ووتر غٌت  –ت    

 مونٌكا  –ث    

 الفضائح المستحدثة  – 2

  2001سبتمبر  11 –أ   
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 اسالمفوبٌا  –ب  

 غزو العراق واحتالله –ت  

 حدثة سبل إنقاذ الفضٌحة المست –/ ب  4

 عمٌلة على العراق –تنصٌب حكومة حرامٌة  – 1  

 السٌاسٌة فً العراق –تطبٌق نظام المحاصصة الطائفٌة  – 2  

 استجالب تنظٌم إرهابً للعراق )داعش( – 3  
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 استّاله

تتم تؽطٌة الفعل المنافً والمجافً للضوابط االجتماعٌة والمعادي للمجتمع 

للفرد والمعرقل لحركة التؽٌٌر والتنمٌة وتعتٌمه وتضلٌله وتموٌهه والمضر 

وتعطٌله، بنحو احتٌالً متستر علٌه، سواء كان ذلك صادراً من فرد أم من 

جماعة أم من حزب أم من حكومة لكٌبل تتصدع أو تتؤثر مكانة الفاعل وهٌبته 

 Social imageواعتباره أمام الناس، وهذا ٌعنً أن الصورة االجتماعٌة 

لكل فرد مهمة فً أعٌن اآلخرٌن المحٌطٌن به ألنه من خبللها ٌتم التعامل معه 

 باحترام أو ازدراء أو تجاهل أو مداهنة.

فالفرد السوي والطبٌعً والناضج والمبدع واالصٌل ٌمارس فعله االجتماعً 

بكل حرٌة وعبلنٌة واستمتاع وسعادة، بٌنما التصرؾ الناقص أو المشوه أو 

واألفاق والمنافق ً أو الكاذب ال ٌمارسه إال الشخص ؼٌر السوي المدعّ 

لمادة والمتحلل خلقٌاً. ذلك كله ٌصب فً مصب الفساد لوالمداهن وعبد 

corruption  الذي ٌسود المإسسات الرسمٌة ورجال األعمال فً التجارة

والصناعة والزراعة الذي ٌشٌر إلى سوء استؽبلل المسإولٌة الرسمٌة أو 

نٌة لتحقٌق مكاسب خاصة من أجل الحصول على منافع ؼٌر مشروعة المه

 والتهرب من الواجب المناط به.

ولكً أسبر ؼور كل ما ٌتم التستر علٌه تحت ؼطاء موضوع الفضٌحة فؤنً 

البنابٌة )السٌاسٌة  –سوؾ أجول طرداً مع الفساد فً طبٌعته المإسسٌة 

)أي عن الفساد( من نماذج  واإلدارٌة( وبؤنواعها وأسبابه وما ٌنجم عنه
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فضابحٌة مثل الرشوة واالختبلس والتزوٌر والؽش واالبتزاز واالحتٌال 

الضرٌبً واستؽبلل النفوذ وقد تم تناول هذه المواضٌع فً الفصل الثالث فبل 

 داعً لتكراره فً هذا المقام.

هذا وال بد لً بعد هذا االستطراد أن أدلؾ إلى محٌط آلٌات "التستر" على 

ماذج الفساد، أي وظٌفتها فً منع الفضٌحة أو مقاومتها قبل وقوعها، ألن ن

التستر ٌمثل المفتاح الربٌس لصٌرورته، سواء كانت صادرة من فرد أم جماعة 

أم حزب أم طابفة أم حكومة، الذي قد ٌؤخذ آلٌة )التجنب( أي االبتعاد عن تناول 

إلٌه أمام الناس أو  الموضوع المتستر علٌه ال فً الحدٌث وال باإلشارة

المسإولٌن لكٌبل ٌنتبهوا إلٌه وٌدققوا فٌه. ففً مجال الرشوة، التً تعد اتجاراً 

ؼٌر مشروع باألعمال الوظٌفٌة أو الخدمة العامة ٌكون )تجنب( التطرق لها 

لكٌبل ٌحصل اعتراض على استؽبلل السلطة، ثم هناك آلٌة )التسوٌػ( المنطوٌة 

الشهري للموظفٌن وارتفاع مستوى المعٌشة وؼبلء على القول بتدنً الدخل 

تكالٌؾ العٌش والتفاوت الطبقً بٌن الفقراء واألؼنٌاء، كذلك هناك آلٌة )إزالة 

كل شًء ٌرمز إلٌه أو محوه( من خبلل االستبثار بسلطة المنصب، أو استخدام 

آلٌة )التمٌٌع( أي إهمال أي شكوى ضدها أو علٌها. وإذا تناولنا موضوع 

ختبلس( الذي ٌمثل احتٌاالً ٌتم بوساطته االستٌبلء على ملكٌة من شخص )اال

مإتمن رسمٌاً أو ممن ٌعهد إلٌه باألمانة فً هذا النوع من الفساد ٌتم التستر 

علٌه من خبلل آلٌة )إشراك( فواعل آخرٌن ممن هم بمستوى موقع المختلس أو 

ث فٌه كلٌاً أو عن طرٌق أعلى منه، أو استخدام آلٌة )األنكار(، أي رفض الحدٌ

آلٌة )التموٌه( أي التصرؾ بسلوك مؽاٌر لما مارسه. أو اللجوء إلى آلٌة 

)التسوٌػ( أو آلٌة )التزوٌر( فإن التستر علٌه ٌحصل من خبلل )الهروب( من 

مكان التزوٌر وعدم البقاء فٌه لكٌبل ٌكون منبهاً له او آلٌة )تؽطٌة( تزوٌره 

تزوٌر من أجل التضلٌل مع )اشراك( فواعل آخرٌن بمناشط بعٌدة عن عملٌة ال

ٌجٌدون فن التزوٌر لكً ٌتم التستر على تزوٌره مع االدعاء بآلٌة )التسوٌػ( 

بوجود فجوة واسعة بٌن الفقراء واألؼنٌاء وارتفاع معدل األمٌة بٌن الناس. أما 

قامة )الؽش( الذي ٌحصل التستر علٌه من خبلل )االدعاء( بالمثل العلٌا واالست
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والنزاهة أو تؽطٌته بـ)االنكار(، أي رفض التهمة الموجهة إلٌه أو )التسوٌػ( 

بالقول بوجود فجوة طبقٌة بٌن الفقراء واألؼنٌاء، أو أن القٌادة العلٌا تمارس 

الؽش، أي وجود شخصٌات تحتل مناصب هٌكلٌة عالٌة فً األنساق التجارٌة أو 

شهوة اآلخرٌن باالقتداء بؽشهم وعّده السٌاسٌة أو اإلدارٌة األمر الذي ٌثٌر 

عمبلً مقبوالً. أما فً حالة )االبتزاز(، الذي ٌمارسه فرد ٌشؽل منصباً ٌتحكم فً 

األجهزة السٌاسٌة أو االقتصادٌة أو القضابٌة أو العقابٌة فؤنه ٌتستر على ابتزاز 

أو بـ)التسوٌػ( او )التموٌه(، أعنً التصرؾ بسلوك مؽاٌر لما مارسه المبتز، 

)إشراك( فواعل آخرٌن ممن هم بمستوى المبتز، أما )االحتٌال الضرٌبً( فؤنه 

ٌتم التستر علٌه بـ )التسوٌػ( أو )االنكار( أو )االؼراء( بتقدٌم رشاوى مالٌة. 

بٌنما التستر على )استؽبلل النفوذ( بوساطة آلٌة )المحو(، أي إزالة كل شًء 

ٌكون شاهد عٌان على تستره من أجل ٌرمز إلٌه أو ٌشهد على استؽبلله لكٌبل 

إزالة آثار استؽبلله، وهناك آلٌة )التسوٌػ( وآلٌة )التموٌه( أي تضلٌل الراصدٌن 

الستؽبلله ثم )تؽطٌة( استؽبلله بمناشط أقوى وأكثر شمولٌة من استؽبلله لكً 

ٌطمس معالمه إلشؽال الناس بمشكلة تقلقهم أو استحداث مناسبة سعٌدة تسعدهم، 

آلٌة )التمٌٌع( للفعل االستؽبللً عبر فتح قنوات جدٌدة ومتشعبة وهناك 

 ومتشابكة لكً ٌتجزأ الفعل المفضوح وٌصبح ضعٌؾ األثر.

بعد هذا التوظٌؾ آللٌات التستر، التً تمثلت فً التجنب، اإلنكار، التموٌه، 

اإلزالة، الهروب، التؽطٌة، التمٌٌع، االشراك، االؼراء، االدعاء، التسوٌػ 

ذج الفساد السٌاسً واإلداري، أو تضلٌل الفعل الجرمً أو االنحرافً أو لنما

المجافً أو المنافً ألحد الضوابط الرسمٌة أو تموٌهه أو تعطٌله لكً ٌتعّسر 

اكتشافه أو الوصول إلٌه، وهذه إحدى حلقات االحتٌال والتموٌه المكملة للفعل 

 الفضابحً. 

 

 صٍاعة الفضائح –/ أ 4
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محٌط هذا المصطلح أدلؾ إلى مدار الفضٌحة الناجمة عن  قبل الولوج إلى

ورطة مؽامرة ٌرتكبها بعض المارقٌن والمتحللٌن من المسإولٌة األخبلقٌة 

 والضوابط اإلنسانٌة الخاضعٌن لؽرابزهم الحٌوانٌة.

دٌدنً فً هذا التناول توصٌؾ الفضٌحة وتحلٌلها من زاوٌة اجتماعٌة لكً 

لفعل مناؾ ومجاؾ للضوابط االجتماعٌة، التً  أقدم أرضٌة واسعة ومتنوعة

ُتمارس بتستر وخفاء خوفاً من التشهٌر وفقدان االعتبار االجتماعً ألنه )الفعل( 

ٌّة القوم، أي من النخبة ورموز المجتمع أو أصحاب المواقع  ٌُفّعل من ِقبل عل

ٌُطلق علٌهم علماء اإلجرام صفة "ذوي الٌاقات البٌض" ون طلق الهرمٌة العلٌا 

على فعلهم )جرابم المسإولٌن والمشاهٌر( التً ؼالباً ما تؤخذ طابع التحرش 

 الجنسً أو االؼتصاب أو الؽدر السٌاسً أو سرقة المال العام أو اإلرهاب.

نردؾ اآلن إلى التمٌٌز بٌن نوعٌن ربٌسٌن للفضٌحة هما: الفضٌحة الُمكشفة 

المتسترة على الخطؤ أو  والفضٌحة المستحدثة. تعنً األولى إسقاط األقنعة

المروق أو الفساد أو االنحراؾ أو االحتٌال أو االؼتصاب، بمعنى التجنً على 

حقوق الؽٌر، ٌحدث هذا االسقاط من قبل فعل السلطة الرابعة التً تعري ما 

كان متستراً على عمل خاطا أو جانح ٌقترفه أصحاب القرار أو أجهزة 

ٌه والتشهٌر به من أجل التقوٌم حكومٌة متنفذة، أي كشؾ المتستر عل

 واإلصبلح.

أما الفضٌحة المستحدثة أو المفتعلة فإنها تشٌر إلى اختبلق أزمة أو معضلة 

لتكون منفذاً للخروج من تبعٌات الفضٌحة الُمكشفة، التً تورطت بها لكٌبل 

تتفاقم خسابرها المادٌة والمعنوٌة، عندبذ، ٌدلؾ جانٌها إلى خلق سلسلة أحداث 

ال الناس بها وإبعادهم عن مبلحقة أسباب وآثار الفضٌحة الُمكشفة إلشؽ

ومتابعتها، بمعنى أن للفضٌحة المستحدثة وظٌفة إٌجابٌة تخدم الفضٌحة الُمكشفة 

 وهً: 

 طمس معالم الفضٌحة الُمكشفة. – 1

 إلهاء الناس أو اشؽالهم بالفضٌحة المستحدثة. – 2
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 لُمكشفة.حماٌة ماء الوجه لفواعل الفضٌحة ا – 3

 االستمرار فً سٌاستها التسلطٌة واالستحواذٌة. – 4

إذن، هناك فضابح مدبرة بقصد الهروب من فضٌحة ُمكشفة خانقة والتخلً 

عن مسإولٌتها عبر تسرٌب معلومات عن بعض جوانبها من أجل التملص من 

 تّحمل أعبابها واالستمرار فً خسابرها.

لمستحدثة ٌتم افتعالها فً المحٌط ال ٌؽٌب عن بالنا القول إن الفضٌحة ا

االجتماعً والجماعة نفسه التً تعٌش فً وسطه بعد أن تتفاقم وتنكشؾ سلبٌات 

الورطة، التً تورط بها فاعلها، ولكً ال ٌدخل إلى دابرة النبذ والوصم، عندها 

ٌهرب منها وٌوقد فتٌل الفتنة الفبوٌة )الحزبٌة أو اإلقلٌمٌة أو العشابرٌة أو 

ة( إلٌقاع صراع داخلً إلشؽال المتصارعٌن وعدم االهتمام بآثار الطابفٌ

الفضٌحة الُمكشفة بافتعال أزمة واحدة، بل ٌبتكرون أزمات أو سبل عدة من 

أجل تكسٌر النسق االجتماعً عبر استخدام العنؾ واإلرهاب بؤٌدي جماعة 

فواعل محلٌة عمٌلة تكون تحت المراقبة والتوجٌه فً تنفٌذ مآربهم )أي مآرب 

الفضٌحة الُمكشفة( ذلك كله ٌشكل فضٌحة أو فضابح مستحدثة تؽطً ظبللها 

 على سلبٌات الفضٌحة الُمكشفة.

حرّي بنا أن نشٌر إلى أن خلق األزمات ال ٌحصل اعتباطاً أو عشوابٌة، بل 

بذكاء حاد واستراتٌجً ٌتم من خبلل إثارة حاالت حساسة سرٌعة االشتعال 

رامة وتارٌخ ومشاعر والثقافة الفرعٌة لجماعتٌن ؼٌر والفوران تّمس وجود وك

منسجمتٌن تماماً، بل متواجدتٌن فً البناء االجتماعً بحكم الظروؾ العامة 

واألحداث التارٌخٌة فً مجتمع متنوع األعراق واألدٌان والطوابؾ تعٌش على 

أرض رخوة فً تعاٌشها السٌما عندما ٌكون كٍل منهما له تارٌخ عرٌق فً 

بة الثقافٌة، مثل العراق، على سبٌل الحصر، ولكً ٌتم الهروب من الفضٌحة البٌ

الُمكشفة، التً تورطت بها الحكومة األمرٌكٌة فً ؼزوها للعراق وخسارتها 

العسكرٌة والمالٌة والسٌاسٌة وعدم إثارة الرأي العام األمرٌكً ضدها تلجؤ 

من مؤزقها المتورطة  األجهزة االستخبارٌة األمرٌكٌة إلى فتح قنوات للخروج
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فٌه من دون فقدان أهدافها االستراتٌجٌة، التً جاهدت فً سبٌلها )مثل هٌمنتها 

على مصادر الطاقة النفطٌة والؽازٌة وحقولها المتعددة وطرق تصدٌرها 

والتحكم فً أسعارها وبناء قواعد عسكرٌة قوٌة مع إنشاء أكبر سفارة لها فً 

قنوات شكلت ومثلت سببلً منقذة لماء وجهها العالم على أرض العراق( هذه ال

ونهجاً لبلستمرار فً احتبللها، بنحو ؼٌر مباشر، ومنهجاً طوٌل األجل فً 

الهٌمنة التكتٌكٌة المحكمة والمدمرة والمستنزفة للطاقة والثروة والبشر والممزقة 

للنسٌج االجتماعً. وهنا نجحت األجهزة االستخباراتٌة األمرٌكٌة فً ضرب 

 ٌر عدة بحجر واحد وهً: عصاف

 بقاء وجودها عبر تنصٌب حكومة من حرامٌة عمٌلة لها فً العراق. – 1

 ؼض الطرؾ عن فسادها المالً واإلداري والعنؾ الطابفً. – 2

إشؽال العراقٌٌن بصراعات دموٌة طابفٌة وحرب أهلٌة عبر المحاصصة  – 3

تنسجم معها ال فً الطابفٌة واستخدامها فً المحاصصة السٌاسٌة، التً ال 

 النهج وال فً الهدؾ.

استجبلب تنظٌم إرهابً مختلق ٌّدعً بالطابفٌة السنٌة واإلٌعاز للحكومة  – 4

العراقٌة العمٌلة لها بالتنازل عن األرض والمال والطاقة من أجل تحكم ذلك 

 التنظٌم المختلق بالمناطق المحتلة إلشؽال العراقٌٌن بخطورة وجوده.

البناء والتنمٌة االقتصادٌة والعمرانٌة وإعادة بناء العراق شّل عملٌة  – 5

 بذرٌعة محاربة تنظٌم داعش.

هذه االستراتٌجٌة المحكمة والمستنزفة والممزقة والمدمرة أسمٌتها )فضابح 

منقذة ومشاؼلِّة(. منقذة لماء وجه الحكومة األمرٌكٌة فً كذبها وادعاءاتها فً 

ِؼلة الشعب العراقً وؼض طرفه عما ؼزوها للعراق، ومن جانب آخر مشا

حصل له من الؽزو واالحتبلل. ذلك كله من أجل تؽطٌة فضابحها المتورطة بها 

 والتً دفعتها للوقوع فً مهاوي اإلجرام فً العراق.
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أذهب، اآلن، الى تصنٌؾ الفضابح الُمكشفة والمستحدثة )المصنعة( لكً 

 تكون ممثلة لخارطة صناعة الفضابح وهً: 

 لفضائح الُمكشفة ا – 1

 حرب فٌتنام –أ 

 ٌت جإٌران  –ب 

 ٌت جوتر  –ت 

 مونٌكا  –ث 

 الفضائح المستحدثة )المصنّعه( – 2

  2001سبتمبر  11 –أ 

 اسبلمفوبٌا  –ب 

 ؼزو العراق واحتبلله  –ت 

 

  سبن اٌقار الفضيخة املشتخذثة –/ ب  4

   عمٌلة على العراق –تنصٌب حكومة حرامٌة  – 1

 السٌاسٌة فً العراق –ٌق نظام المحاصصة الطابفٌة تطب – 2

 استجبلب تنظٌم إرهابً للعراق )داعش( – 3

ؼاٌتً مما تقدم هو القول إن الفضٌحة ال تعنً فقط التستر على ما هو خطؤ 

أو مخالؾ للقواعد القانونٌة، بل تعنً أٌضاً التهرب من فضٌحة سابقة عبر 

الفضٌحة األكبر التً تورطت بها بلورة )خلق( فضٌحة جدٌدة لتطؽى على 

سابقاً فتعمل على تسرٌب معلومات بتعمد لصحفً مشهور أو وكالة إعبلمٌة 

عالمٌة مرموقة توضح فٌها سلبٌات الورطة التً أوقعت نفسها فٌها لتتخلص من 

 تبعات أخطارها والتشهٌر بها.
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ها، وهذه وظٌفة جدٌدة لفضٌحة متورط بها لكً ال تبقى الورطة على فضٌحت

وعندبٍذ ٌفتعل المتورطون بها أزمات مختلفة إلشؽال الناس بها وسرقة انظارهم 

عن الورطة األولى وعدم االستمرار فً معرفة جمٌع سلبٌاتها مع المحافظة 

على قوة الجهة المتورطة أو الخروج منها من دون تشهٌر وتقرٌض ونقد 

 شرٌة.ووصم ودفع المزٌد من الخسابر المادٌة والمعنوٌة والب

إنها سٌاسة شعارها طمس معالم الفضٌحة الُمكشفة بفضٌحة مفتعلة مستحدثة 

مختلفة لكً ٌتم التعتٌم على الورطة الُمكشفة التً أوقعت نفسها بها وحتى 

تستمر فً هٌمنتها وعجرفتها واستهتارها بالقٌم اإلنسانٌة والمبادئ األخبلقٌة 

 لهم وحجب تارٌخهم. القوٌمة واالستحواذ على ثروات اآلخرٌن وإذال

بعد هذا االستطراد أدلؾ إلى توضٌح العبلقة المتٌنة بٌن النوعٌن من 

الفضابح عند الحكومة األمرٌكٌة فً سٌاستها الداخلٌة والخارجٌة من أجل أن 

تبقى محافظة على صورتها الخارجٌة التً تصور قوتها بؤنها أقوى دولة فً 

ة على العالم من خبلل االستحواذ على العالم وطموحها األفاق الرامً للسٌطر

 مصادر الطاقة فكان العراق هدفاً لها فً هذا المطمع الطموح.

بٌد أن السإال الذي ٌتبادر إلى الذهن من الذي ٌصنع الفضابح فً المجتمع 

األمرٌكً؟ الجواب هو األجهزة االستخباراتٌة األمرٌكٌة، وهنا ٌفٌدنا فً هذا 

قال فٌها "إن أمرٌكا دولة مإسسات راسخة وجاء الشؤن صبلح المختار الذي 

رسوخها تعبٌراً عن حداثة دولة قامت بصفة استثنابٌة على ركامات مبلٌٌن 

الجثث للسكان األصلٌٌن فهً باألصل دولة اجتثاث شعب كامل وإحبلل 

مستوطنٌن ؼرباء محله لذلك فؤن هاجس المستوطنٌن األول هو تثبٌت وجودهم 

هما كان مصدره وبؤي طرٌقة تضمن ذلك بما فٌها خرق ومنع أي تهدٌد له م

القوانٌن واألنظمة ولكن هذا الخرق ال ٌقوم به فرد عادي، بل أجهزة تخطط 

بصفات سرٌة جداً إلى درجة أن كبار رجال الدولة بمن فً ذلك الربٌس قد ال 

ٌعلمون بتفاصٌل تلك الخطط وإعبلم الجهات المعنٌة )الرباسة ولجان 

لمتخصصة( بالخطوط العامة لها وترك التنفٌذ وطرٌقته لؤلجهزة الكونؽرس ا
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بذاتها. وتولت أجهزة المخابرات ذاتها هذه المهمة بحكم كونها جهازاً مهنٌاً معداً 

ومإهبلً ألعمال خطرة وسرٌة وحٌنما نقول أجهزة مخابرات أمرٌكٌة فؤلنها 

 11هجمات لٌست جهازاً واحداً، بل أجهزة عدة مستقلة عن بعضها، حتى 

وكؤن كل جهاز ٌعمل من دون معرفة الجهاز  2001أٌلول عام  –سبتمبر 

اآلخر بما ٌنفذ من خطط حتى لو كانت هناك فكرة عامة عن اختصاصه وحدود 

مسإولٌته، ولذلك فإن عنصر التؤمر موجود داخل هذه األجهزة وفٌما بٌنها من 

خطة لجهة أمرٌكٌة قوٌة أجل تحقٌق أهداؾ خاصة تخدم جهازاً معٌناً أو تنفٌذ 

لدٌها تصور مختلؾ حول كٌفٌة حل األزمات أو مواجهتها أو كٌفٌة تحقٌق 

أهداؾ معٌنة مهمة خصوصاً حٌنما تجد أمرٌكا نفسها فً أزمة من النوع الذي 

توصؾ بؤنها )ممٌتة( عندها تكلؾ أحد األجهزة بوضع خطة للخروج من تلك 

سرار وفً هذه الحالة فإن من ٌعرؾ األزمة بصفة ال تكشؾ عن الكثٌر من األ

هو الشخص المسإول أو الجهة التً لها خطة مختلفة وترٌد إمرارها وتجنب 

سبتمبر بإنشاء وزارة  11العوابق أو منع بروزها. ولذلك تمٌزت مرحلة ما بعد 

األمن القومً، التً منحت صبلحٌة التنسٌق بٌن األجهزة األمنٌة األمرٌكٌة 

من دون حصول تناقض أو تسابق قد ٌلحق ضرراً  لتحقٌق أهداؾ كبرى

 بالمصالح االستعمارٌة األمرٌكٌة".

هذه واحدة من أهم سمات الدولة فً أمرٌكا وممٌزات عمل أجهزتها 

ؼربً معتمد مخابراتٌاً وهو تعمد تسرٌب  –االستخباراتٌة، وثمة تكتٌك أمرٌكً 

إلى برنامج ٌشاهده معلومات إلى صحفً بارز ولدٌه عدد كبٌر من القراء أو 

المبلٌٌن من أجل نشر المعلومات وتسلٌط األضواء علٌها. ولدٌنا عدٌد من 

 األمثلة التً توضح ذلك.

 الفضائح الُمكشفة وهً:  – 1

 حرب فٌتنام  –أ 

عندما وصلت أمرٌكا فً فٌتنام إلى طرٌق مسدود ٌمنع تسجٌل نصر على 

ها نتاج نزعة سبلم لدى ربٌس ثوار فٌتنام تقرر تنفٌذ خطة انسحاب تبدو وكؤن
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ؼٌر الذي أشعل الحرب لتجنب المزٌد من الكوارث التً تعرضت لها أمرٌكا 

مالٌاً وبشرٌاً من دون أن تبدو وكؤنها ُهزمت، فسربت معلومات إلى صحفً 

مشهور حول الكبوات المخفٌة ألمرٌكا فً فٌتنام وخسابرها وؼٌر ذلك فؤثٌرت 

عامة حول حرب فٌتنام وصارت موضوعاً ضجة ركزت انتباه األمرٌكٌٌن 

داخلٌاً أمرٌكٌاً، وتلك هً بداٌة نهاٌة أي حرب تشنها أمرٌكا على ؼٌرها، 

وبالفعل أدى نشر معلومات عن الحرب إلى تحقٌق االنسحاب من فٌتنام فً 

 [www.albsrah.net]إطار ادعاء السعً للسبلم!. 

على فٌتنام لكن عندما  تمٌزت الفضٌحة األولى بمؽامرة أمرٌكا فً حربها

أدركت أنها ورطت نفسها بحرب خاسرة استحدثت أجهزتها االستخباراتٌة 

مخرجاً لحكومتها من هذه الورطة الكارثٌة فؤوقدت فتٌل الضجة عند األمرٌكان 

حول الخسابر البشرٌة والمادٌة فحّولت هذه األجهزة األمر، بصناعتها الماكرة، 

الوجه بدعوى السعً للسبلم! أٌن كانت الحكومة  إلى مسؤلة داخلٌة لحماٌة ماء

األمرٌكٌة قبل مؽامرتها الحربٌة؟ ألم تكن تعرؾ السبلم آنذاك؟ لذا فؤن أجهزتها 

االستخباراتٌة فبركت دعوة السبلم لكً تحقق انسحاب أمرٌكا من فٌتنام 

وتطمس جرٌمتها فٌها. إذن، الدعوة إلى السبلم ما هً سوى منفذ إلخراج 

الخاسرة فً حربها وتجنب المزٌد من الخسابر البشرٌة والمالٌة، وهذه أمرٌكا 

فضٌحة افتعلتها األجهزة االستخباراتٌة لتؽطً على فضٌحتها األولى فً حربها 

 على فٌتنام.

 ٌتجإٌران  –ب 

 Iran – Contra affairالفضٌحة الثانٌة فضٌحة إٌران جٌت أو إٌران كونترا 

لدعم إٌران عسكرٌاً ومخابراتٌاً ضد العراق فً  التً تنطوي على قرار أمرٌكً

أثناء الحرب بٌنهما لكنها لم تستطع فعل ذلك مباشرًة ألنها كانت فً حالة 

)عداء( رسمً مع إٌران، التً احتجزت الدبلوماسٌٌن األمرٌكان فكلفت 

الكولونٌل أولٌفر نورث بترتٌب عملٌة تزوٌد إٌران بسبلح أمرٌكً وؼٌر 
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ر عدة، منها الكٌان الصهٌونً، وهذا ما تم فعبلً وُعِرَؾ بتلك أمرٌكً من مصاد

 التسمٌة )إٌران كونترا(. 

 ٌتجووتر  –ت 

أما الفضٌحة الثالثة فهً فضٌحة ووتر جٌت التً أزاحت فٌها األجهزة 

االستخباراتٌة الربٌس رٌتشارد نٌكسون عندما أوقعته فً فخ ممٌت هو الكذب 

أجل تؽٌٌر السٌاسة الخارجٌة التً كان ٌتبعها  الذي أجبره على االستقالة من

وهناك شكوك قوٌة بؤن محٌط نٌكسون هو الذي ورطه فً الكذب ثم دفعه الى 

 الكشؾ عن الكذب.

لئلحاطة بهذه الفضٌحة بنحو مفّصل لكً نتعرؾ على احداثٌاتها الدقٌقة 

ر وكٌؾ عملت األجهزة االستخباراتٌة على إزاحة ربٌس الدولة من أجل تؽٌٌ

السٌاسٌة التً كان ٌسلكها. والتخلص منه عبر تسرٌب معلومات للصحفٌٌن 

)كارل رنستٌن وبوب وودورد من صحٌفة واشنطن بوست( حول عملٌة السطو 

والتجسس ومحاولة التؽطٌة علٌها. فكانت هذه فضٌحة ُمكشفة من جهاز 

ون التً المخابرات األمرٌكٌة لطمس معالم السٌاسة الخارجٌة المعتمدة من نٌكس

لم تكن تروق لبلستخبارات األمرٌكٌة. )وقد فصلنا أحداثها وأحداث إٌران جٌت 

 فً فصل الحق ٌحمل عنوان فضابج جٌت(.

 فضٌحة مونٌكا –ث 

الفضٌحة الرابعة فضٌحة مونٌكا لوٌنسكً، التً تورط فٌها الربٌس بٌل 

ه الفضٌحة كلنتون ألجل اإلمساك به من ذٌله وهو ما تم فعبلً. أما تفاصٌل هذ

 فهً كما ٌؤتً: 

( سٌدة من عامة الناس أمرٌكٌة 1973ٌولٌو  23مونٌكا صاموٌل لوٌنسكً )

كانت تعمل متدربة فً البٌت األبٌض فً منتصؾ التسعٌنٌات وتسلطت علٌها 

أضواء اإلعبلم والسٌاسة عندما تورطت فً فضٌحتها الجنسٌة مع الربٌس 

 (.Monicagateبفضٌحة مونٌكا )األمرٌكً السابق بٌل كلنتون فٌما سمً 
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بداٌة حٌاتها: ولدت فً مدٌنة سان فرانسٌسكو وتربت فً جنوب كالٌفورنٌا 

ؼرب لوس انجلس، وفً بفرلى هٌلز. ولد أبوها فً السلفادور ولكنه من عابلة 

من الٌهود األلمان المهاجرٌن، بٌنما تنتمً أمها إلى الٌهود الروس. تلقت تعلٌمها 

ونٌكا ثم فً كلٌة لوٌس اند كبلرك فً بورتبلند بوالٌة أورٌؽون فً كلٌة سانتا م

بعد ذلك الى واشنطن حٌث عملت فً البٌت األبٌض فً أثناء والٌة الربٌس 

 األمرٌكً السابق بٌل كلنتون األولى.

الفضٌحة: دارت عبلقة جنسٌة ؼٌر مشروعة قصٌرة األمد بٌنها وبٌن 

رسا الجنس عن طرٌق الفم ولكن العبلقة الربٌس وقد ٍاتفق كبلهما على أنهما ما

لم تتطور الى المعاشرة الجنسٌة الكاملة، وعرفت أخبار هذا الموضوع 

 والتحقٌق الذي فتح بشؤنه فٌما بعد بفضٌحة مونٌكا.

عاماً،  24سجلت لٌندا ترٌب، صدٌقة مونٌكا المقربة التً كانت تكبرها بـ

كا ٌناقشان فٌها تفاصٌل العبلقة بنحو سري، محادثات تلٌفونٌة بٌنها وبٌن مونٌ

بٌن مونٌكا وكلٌنتون. لم ٌتم فضح الموضوع مباشرة ولكن بعد أن قدمت مونٌكا 

شهادة كاذبة فً قضٌة بوال جونز والتً نفت فٌها اي عبلقة جنسٌة بٌنها وبٌن 

كلٌنتون، وحاولت مونٌكا إقناع لٌندا بشهادة الزور فً القضٌة نفسها ولكن لٌندا 

سجٌبلت إلى المستشار المستقل كٌنٌث ستار وساعده ذلك على أعطت الت

استمرار التحقٌقات فً فضٌحة واٌت واتر، وقد وسع ستار تحقٌقاته لتشمل 

مونٌكا لونسكً وكلٌنتون وآخرٌن فً محاولة لكشؾ الحقابق فً قضٌة بوال 

جونز. ومن المثٌر للدهشة االدعاءات بؤن لٌندا ترٌب أٌضا سربت معلومات 

الصحافة لكً تراقب جٌدا جنٌفر فٌتزجٌرالد والتً ظهرت شابعات بؤنها  إلى

كانت على عبلقة عاطفٌة جنسٌة مع الربٌس السابق جورج بوش األب ولكنها 

 نفت صحة هذه االدعاءات تماماً ووصفتها بؤنها تلفٌق كامل.

االعترافات: اعترفت مونٌكا لوٌنسكً بممارسة الجنس عن طرٌق الفم مع 

ن فً المكتب البٌضاوي والحجرات الملحقة بالجناح الؽربً. وتم تدوٌن كلٌنتو
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ذلك رسمٌا فً تقرٌر ستار، والتً أدت إلى محاكمة الربٌس السابق كلٌنتون 

 الحقاً بتهمة عرقلة سٌر العدالة وشهادة الزور.

اتهم كلنتون مسبقاً بعبلقات جنسٌة متعددة أهمها عبلقة مع المؽنٌة والموظفة 

لدى والٌة اركنساس واسمها جنٌفر فبلورز، والحادثة مع الموظفة لدى  السابقة

والٌة أركنساس أٌضا بوال جونز فً ؼرفة بفندق لٌتل روك والتً ادعت فٌها 

بوال ان كلٌنتون خلع مبلبسه أمامها وظهرت هذه االدعاءات بٌنما كان كلٌنتون 

وال جونز حاكماً ألركنساس وظهر موضوع مونٌكا حٌنما حاول محامو ب

 الحصول على أدلة جانبٌة تإكد صدق ادعاء موكلتهم.

أي عبلقة جنسٌة مع مونٌكا ثم فً  1998نفى كلٌنتون أثناء المحاكمة سنة 

. ولكن بعد ضؽوط من ستار الذي 1999مإتمر صحفً بالبٌت األبٌض سنة 

حصل على فستان أزرق ٌخص مونٌكا علٌه السابل المنوي لكلٌنتون وأٌضا 

اعتراؾ من مونٌكا أن كلٌنتون قد وضع سٌجارا فً أعضابها  حصل على

 1998أؼسطس  17التناسلٌة. تحت هذه الضؽوط اعترؾ بٌل كلٌنتون فً ٌوم 

بؤنه كذب على الشعب األمرٌكً وأنه كان على عبلقة ؼٌر شرعٌة مع مونٌكا 

لوٌنسكً ولكنه أنكر أن ٌكون قد شهد زوراً ألن فً رأٌه أن ممارسة الجنس 

 [ar.m.wikipedia.org]طرٌق الفم ال ٌمثل عبلقة جنسٌة.  عن

تم كشؾ هذه الفضٌحة عن طرٌق الصحافة وصنفتها األجهزة االستخباراتٌة 

من أجل وضع الربٌس بٌل كلنتون اٌضاً بؤنه كذب على الشعب األمرٌكً 

 فؤضحى صاؼراً لها من دون الخروج عن سٌاقاتها الضبطٌة.

 هً:الفضائح المستحدثة و – 2

  2001سبتمبر  11 –أ   

التً تتضمن العدٌد من المإشرات واألدلة على أنها من فعل جهاز مخابرات 

أمرٌكً وبالتعاون مع الموساد اإلسرابٌلً. هذه الفضٌحة كشفتها السلطة الرابعة 

فً أكثر قنواتها بدءاً من جرٌدة التاٌمز اللندنٌة مروراً بشبكة فولتٌر الفرنسٌة 
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ومجلة باري ماتش وقنوات المانٌة وفرنسٌة وجامعة  CNNرٌكٌة والشبكة األم

هارفرد األمرٌكٌة والباحث األمرٌكً ماٌكل مور وانتهاًء بالخبٌر الروسً 

فٌتشٌبلؾ كورولٌؾ، وجمٌعهم أجمعوا على أن أجهزة المخابرات األمرٌكٌة 

ا طبخت هذه الفضٌحة كذرٌعة لتنفٌذ خططها االستراتٌجٌة المستقبلٌة أبرزه

تحقٌق السٌادة المطلقة على العالم والتحكم فٌه وبوساطتها اجتاحت العراق 

وهٌؤت المسرح فٌه وفً سورٌا لظهور داعش لٌتم توظٌفها ضد الشعب العربً 

وهذه فضٌحة مفبركة ؼطت وعتمت على جرابم أمرٌكا فً ؼزوها وتدمٌرها 

)سوؾ نتناول هذه  للعراق ونهب ثروته الطبٌعٌة والمالٌة والتراثٌة االثارٌة.

الفضٌحة المستحدثة فً الحالة السادسة وما تبلها من افتعاالت حدٌثة فً 

 صناعة الفضابح(.

أعكؾ االن على تناول هذه الفضٌحة بالتفصٌل لكً نإكد عملٌة صناعة 

الفضابح من قبل جهاز ماكر وذكً فً تؤلٌؾ المسرحٌات التسوٌؽٌة كؽطاء 

اإلدارة االمرٌكٌة تجاه شعوب دول العالم الثالث  لؤلفعال الجرمٌة، التً تقترفها

من قتل وتدمٌر وسلب ونهب لكً تبقى قابمة على هٌمنتها الدولٌة وتحكمها فً 

السٌاسات الخارجٌة، فً الوقت نفسه، من أجل تعزٌز وضعها السٌاسً داخل 

 المجتمع األمرٌكً وحماٌة ماء وجهها أمامه وأمام العالم. 

ٌصدقها شرفاء الشعب األمرٌكً ومازالوا ٌقٌمون سبتمبر لم  11كذبة 

الندوات والمحاضرات ونشر العدٌد من التقارٌر والتحلٌبلت على مواقع 

لتجمٌع الحقابق الناقصة وإظهار الحقٌقة كاملة.. تلك  the power hourمثل

الحقٌقة الضابعة، التً دفعنا ثمنها شعوباً وحكومات من أرواحنا وسمعة دٌننا 

 شعوبنا حتى وصلنا إلى جنون داعش والتنظٌمات اإلرهابٌة السوداء.ورفاهٌة 

وذكرت جرٌدة التاٌمز البرٌطانٌة فً تقرٌر أعده كرٌس بلٌكلً ما حدث فً 

أشارت فٌه إلى أن البٌت األبٌض ٌتعرض لضؽوط من  2001سبتمبر  11

 كثٌر من الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والمخابراتٌة من أجل الكشؾ عن فعل

سبتمبر وأن الربٌس بوش االبن كان قد انتزع  11سري من ملؾ عن أحداث 
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صفحة من هذا التقرٌر، كما ورد على لسان بوب جراهام، الذي كان ٌرأس  28

لجنة االستخبارات التابعة لمجلس الشٌوخ. كما حللَّ عدد كبٌر من الباحثٌن من 

صور من الفٌدٌوهات جامعات مرموقة، مثل هارفرد بالوالٌات المتحدة مبات ال

باإلضافة إلى العدٌد من الجهات المخابراتٌة وجهات البحث الفرنسٌة واأللمانٌة 

لعرض حقابق وأدلة تإكد أن واشنطن افتعلت الحدث وأن ما أذٌع هو محض 

أكاذٌب وأنه خرافة!! سبتمبر كعمل إرهابً نفذه اإلسبلمٌون هو أصل الدعاٌة 

 جود داعش.لقوة تنظٌم القاعدة والتمهٌد لو

وكان اقتراح عدد من الباحثٌن األمرٌكٌٌن باإلضافة إلى األسبلة التً طرحها 

سبتمبر قد القى  11ماٌكل مور فً كتابه )رجال بٌض أؼبٌاء( إعادة فتح ملؾ 

رفضاً كبٌراً وردود فعل ساخطة من البٌت األبٌض ورفضاً قطعٌاً لفكرة أنها 

 كانت تمهٌداً ضرورٌاً لوجود داعش.

ول الخبٌر الروسً )فٌتشٌبلؾ كورولٌؾ( الخبٌر فً الشإون وٌق

الجٌوسٌاسٌة فً كتابه )أسرار الحادي عشر من سبتمبر( "لقد قدمت وثابق 

قاطعة استناداً إلى المصادر األمرٌكٌة نفسها والمصادر األوربٌة حققت أحداث 

ب الحادي عشر من سبتمبر أهداؾ اإلدارة األمرٌكٌة، التً خططت لها"، بحس

رأٌه، وقال إن "سٌنارٌو الحادي عشر من سبتمبر كان قد نفذ من تفعٌل 

المخططات االستراتٌجٌة المستقبلٌة وتنشٌطها وأهمها تحقٌق السٌادة المطلقة 

 11. لقد تذرعت الوالٌات المتحدة بؤحداث 1على العالم حٌث تصبح الدولة رقم 

رهابٌٌن، الذٌن تمولهم سبتمبر من أجل السٌطرة على دول العالم عبر شبكة اإل

هً بنفسها واستخدمت هذه االحداث كذرٌعة لتنفٌذ ما ٌسمى الحرب على 

 اإلرهاب".

أما اإلعبلمً الفرنسً )تٌٌري مٌسان( ربٌس شبكة فولتٌر وأول المتشككٌن 

فً الرواٌة األمرٌكٌة ومإلؾ كتاب "الخدعة الرهٌبة" عن أحداث الحادي عشر 

بن الدن وبوش شرٌكان فً مإسسات عالمٌة فً من سبتمبر فؤكد أن عابلة 

 شركات بترول بتكساس ومجمع كارٌل، فكٌؾ نصدق وجود عداء بٌنهما؟
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وأضاؾ أن ما حدث ٌوم الثبلثاء األسود انقبلب عسكري داخل أمرٌكا مكن 

المحافظٌن الجدد من االستحواذ على القرار األمرٌكً وال عبلقة لتنظٌم القاعدة 

ن قرٌب وال من بعٌد، كٌؾ ٌعقل إال تحرر القاعدة فلسطٌن بهذه الهجمات ال م

أو تهاجم إسرابٌل، وقال: تإكد األبحاث الجادة، التً نشرت مإخراً فً عدد من 

، diarioو  infobaeالصحؾ األمرٌكٌة عبر الحكومٌة وبعض المواقع مثل 

 أنه لوال المصادقة على رواٌة واشنطن لما حدث ٌوم الحادي عشر من سبتمبر

ولما استطاعت أمرٌكا اجتٌاح العراق وهٌؤت المسرح فٌه وفً سورٌا لظهور 

 داعش لٌتم توظٌفها ضد الشعوب العربٌة.

وكان السإال األول المطروح فً األبحاث وحلقات النقاش الحر هل لدى 

سبتمبر؟ هل لدى  11واشنطن دلٌل مادي واحد ٌثبت صحة رواٌتها عن 

 11لقبول مناظرة على المؤل حول خرافة المسإولٌن فً واشنطن استعداد 

سبتمبر وتفٌد األدلة، التً تنسؾ رواٌتها واكاذٌبها. لماذا تطلق الخارجٌة 

األمرٌكٌة حساباً للتواصل مع الناس على توٌتر وال ترد على أي أسبلة منطقٌة 

تدور كلها حول حقٌقة ما جرى؟. كٌؾ كانت الخارجٌة األمرٌكٌة تإكد، عن 

الرسمً، أنها طاردت أعضاء تنظٌم القاعدة، وعلى رأسهم بن  طرٌق متحدثها

الدن، وأجبرتهم على الهرب إلى الكهوؾ، فً الوقت الذي كان أعضاء من 

داعش ٌتدربون تحت سمعهم وبصرهم وٌبٌعون النفط فً صحراء سورٌا 

والعراق تحت طابراتها وفً حماٌتها الكاملة؟ إن تقرٌر لجنة التحقٌق الرسمٌة 

ث نفسه كان وما زال عدد كبٌر من المحللٌن السٌاسٌٌن ٌنتقدونه، بشدة، لؤلحدا

 وكشفوا عن الكثٌر من أكاذٌبه وتناقضاته.

ٌّة لهذه األبراج العالٌة التً تهاوت  إن الصور المفزعة، التً شاهدها العالم ح

من صدمة الطابرة التً صدمتها من جزبها األعلى ثم تسقط بعد دقابق عدة، 

ثم الجنون وحالة الهرج والمرج، التً عاشها سكان هذه المنطقة  مرة واحدة،

المنكوبة خبلل الساعات واألٌام، التً تلتها والتقارٌر، التً أكدت أن هذه 

ٌَّر  المبانً قد تعرضت لهجوم من نوع ما ثم انهارت. وكان السإال الذي ح
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دمها منفذو الجمٌع ما طبٌعة هذا الهجوم ومن المنفذ وما اإلدارة، التً استخ

 العملٌة وما الدافع ومن المستفٌد ومن الخاسر؟

ذكرت وكاالت األنباء، وقتها، أن الطابرات المهاجمة هً طابرات مدنٌة 

للركاب وهو ما ال ٌتناسب مع الصور الحربٌة، التً سجلت للطابرات وقد 

األمرٌكٌة أن هناك صور لبعض الناس التفطت، فً الدقابق  CNNعرضت الـ

وهم ٌصرخون فً الشوارع )هذه لٌست طابرات مدنٌة( ثم سحبت هذه  األولى،

 اللقطات من العرض تماماً ولم تعرض أخرى.

كما ظهر فً الصور التً، التقطت للطابرتٌن أن هناك جسماً مركباً بؤسفل 

الطابرتٌن وهو ماال ٌحدث فً طابرات الركاب وقد رجح تحلٌل الصور أن هذا 

ا. أظهر تحلٌل الصور واتجاه الظل أن هناك الجسم هو صاروخ من نوع م

ضوًء نارٌاً لمع قبل أن تلمس الطابرتان المبنٌٌن بجزء من الثانٌة وهو ما ٌرجح 

ان هناك انفجاراً حدث مقدماً للصدام من جراء ارتطام جسم منفجر بالمبنٌٌن 

مما سبب االنهٌار ولٌس اصطدام الطابرتٌن. وأظهرت الصور أن حرٌقاً ناشباً 

ً األدوار الوسطى للمبانً المجاورة للمبنٌٌن، كما ذكر عدد من رجال ف

المطافا على التلفاز، إال أن هذه اللقطات لم تعرض مرة ثانٌة. كما ذكرت 

الصحؾ األجنبٌة مثل مجلة )باري ماتش( بعض الشهادات، التً أكدت أنه لم 

ذا الٌوم، مما ٌإكد ٌكن موجوداً فً المبنٌٌن أي ٌهودي وأنهم تؽٌبوا جمٌعاً فً ه

أن ثمة إخبارٌة جاءتهم كً ال ٌحضروا إلى المبنى فً ذلك الٌوم. أما بالنسبة 

للهجوم على مبنى البنتاجون فقد زعمت وكالة األنباء األمرٌكٌة أن طابرة من 

قد صدمته ولم ٌكن هناك أي أثر ألي طابرة من أي نوع وال  575طراز 

أو جناحاً فؤٌن ذهبت، إذن، الطابرة التً  أجزاء متناثرة من طابرة وال محركاً 

صدمته. كما أن كامٌرات المراقبة المحٌطة بالمبنى لم تسجل اقتراب أي طابرة 

إلى المبنى من أي اتجاه. واألعجب أن المخابرات األمرٌكٌة سحبت، ٌومها، 

جمٌع الكامٌرات الموجودة على كثٌر من المحال التجارٌة المجاورة أو حول 

نتاجون ومنعت أصحاب المحال من الحدٌث عن هذا األمر. أثبتت مبنى الب

الصور الملتقطة للبنتاجون بعد دعوى اصطدام الطابرة الفتحة الناشبة عن 
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أمتار  قدماً أي أربعة أمتار ونصؾ فً خمسة 16قدماً فً  14االصطدام 

قدماً كٌؾ أحدثت هذا  160ونصؾ، بٌنما أبعاد طابرة من هذا النوع أكثر من 

الثقب الضٌق ثم اختفت؟ كما أن الصور الملتقطة لسقؾ البنتاجون كان قابماً لم 

ٌتهدم كٌؾ تخترق الطابرة المبنى من دون أن ٌتهدم. حاول عدد من الصحفٌٌن 

ووكاالت األنباء التحدث إلى رجال اإلطفاء، الذٌن كانوا بموقع االصطدام 

نهم جرى نقلهم إلى والٌة أخرى بالبنتاجون، والذٌن أبدوا دهشتهم مما رأوه إال أ

ولم ٌستدل على مكانهم أبداً. وكانت الصور أثبتت الحشٌش والخضرة المحٌطة 

بموقع االصطدام لم تمس فكٌؾ ٌقع حادث بهذا الحجم من دون أن تحترق 

األرض الخضراء من حولها؟ كما لم ٌقدم ابن الدن أي تصرٌح عن مسإولٌته 

فذ العملٌة شجعان وأبطال ثم بعض عن الحدث، وكل ما قاله إن من ن

 التصرٌحات ؼٌر الواضحة التً تإكد أنه ال عبلقة له وال تنظٌمه بما حدث.

الؽرٌب فً حادث الحادي عشر من سبتمبر أن الجمٌع كانوا فً انتظار 

العثور على الصنادٌق السود للطابرات، والتً تتحمل درجات الحرارة 

على الرؼم من مطالبة كثٌر من الجهات والضؽوط العالٌة فلم تظهر أي منها 

 [2015 – 9 – 11بتارٌخ  4551. ]مجلة روز ٌوسؾ عدد بإظهارها وال حٌاة لمن تنادي

 إسالمفوبٌا )رهاب اإلسالم( –ب 

اخترعت أجهزة االستخبارات األمرٌكٌة عدواً وهمٌاً جدٌداً لها بدٌبلً عن 

ر )الرأسمالٌة( فً الشٌوعٌة، بعد إسقاط معسكرها )الشٌوعً(، لكً تستم

ممارسة قوتها ونفوذها وتفوقها على العالم، فابتدعت العداء للمسلمٌن منطلقة 

من فكرة كاذبة وخادعة مفادها أن اإلسبلم ٌمجد العنؾ وٌمارس اإلرهاب ضد 

ؼٌره فبلوروا تنظٌمات القاعدة وداعش والنصرة وحزب هللا وبوكو حرام 

الموهوم( فحصل تعصب إلشؽال العالم بهذا العدو الفضابً )

Discrimination أي تعامل تفاضلً مصنؾ على أسس جابرة وؼٌر ،

منصفة، متضمناً مشاعر ومواقؾ سلبٌة تجاه المسلمٌن كمجتمع ولٌس كفرد لم 

تسبقه معرفة ذاتٌة أو اجتماعٌة. أعنً موقؾ عاطفً ٌتضمن حكماً خاطباً 
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 –منطوٌاً على الدافع النفسً  وشامبلً على الفكر التفاضلً كاشفاً موقفاً باطنٌاً 

الذاتً ٌصم اآلخر بوصمة سلبٌة وٌتم التعامل معه على هذا األساس من دون 

امتبلك برهان أو سند، وهذا ٌعنً تحٌزاً متعصباً. مع ذلك هناك تحٌز ؼٌر 

متعصب ٌحدث عندما تكون مصلحة الرأسمالً عند المسلم وقتها ٌتعامل معه 

هناك تعصب ؼٌر منحاز عندما ٌكون للرأسمالً  متجاوزاً تعصبه، وقد ٌكون

لدٌه موقؾ معاد للمسلم لكنه ال ٌتقرب منه وال ٌقٌم عبلقة معه. فً الوقت نفسه 

هناك تعصب متفاعل مع التحٌز ٌحدث عندما ٌتعامل الرأسمالً مع اآلخر ؼٌر 

المسلم، عندها، ٌعمد األول على إبقاء المسلم فً أدنى مستوى من التعامل 

 فاعل والتبادل لكً ٌبقٌه فً مرحلة التبعٌة.والت

وفً هذا الموضوع نستعٌن بفرٌد هالٌداي فً تقدٌمه لفضٌحة )رهاب 

اإلسبلم( موضحاً هذا النوع من الفضابح التً ٌفتعلها المعسكر الرأسمالً الذي 

وجد المسلمٌن هدفاً لٌكونوا ضحاٌاه فً ممارسة نفوذه وتفوقه الكونً، بعدما 

معسكر الشٌوعً. إنها فضٌحة تتطلب من الباحثٌن االجتماعٌٌن قضى على ال

دراسة المشكبلت اإلرهابٌة المفتعلة فً عصرنا هذا من أمرٌكا وبرٌطانٌا 

وفرنسا وإسرابٌل وإٌران وما ٌنجم عنها من تهجٌر وقتل وتدمٌر وتنشٌط 

 للتهرٌب البشري والبؽاء واالتجار بالنساء واألطفال وسواها.

نذ نهاٌة الحرب الباردة عدواً كان ٌجده فً الشٌوعٌة فعمل على فقد الؽرب م

اختراع عدو آخر هو اإلسبلم وَتَولََّد نتٌجة لذلك العداء لئلسبلم والمسلمٌن أو ما 

ٌعرؾ الٌوم بـ)رهاب اإلسبلم(. مصطلح )رهاب اإلسبلم( )اإلسبلمفوبٌا( تم 

م( واعتمدته التعبٌر عنه واستخدامه بصفة مؽلوطة )من وسابل اإلعبل

الحكومات وقوات الشرطة كمصطلح ذي داللة قانونٌة. وقد روجت لهذا 

المصطلح فً أوابل التسعٌنٌات مجموعات إسبلمٌة مقٌمة فً المجتمعات 

الؽربٌة )أوروبا وأمرٌكا( سعٌاً وراء اكتساب الشرعٌة لمواقفها االجتماعٌة فً 

حاتها اإلٌدٌولوجٌة فً مواجهة المجتمع ؼٌر المسلم، الذي تعٌش فٌه ولطرو

مواجهة طوابفها المسلمة فً البلدان التً تتحّدر منها، والعداء لئلسبلم كدٌن، 

الذي كان شابعاً فً القرون الماضٌة نادر نسبٌاً اآلن. وهناك كتب قلٌلة 
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معروضة للبٌع تزعم أن النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم كان نبٌاً مزٌفاً أو 

ٌُّعرؾ ٌبنً مزاعم مزٌفة وٌست هدؾ األذى الحالً للمسلمٌن كشعب وٌجب ان 

ولٌس )رهاب اإلسبلم(  anti – Muslimismبدقة على انه )عداء للمسلمٌن( 

islamophobia  فـ )اإلسبلم( لٌس بدٌبلً سٌاسٌاً أو اجتماعٌاً للدٌموقراطٌات

اللٌبرالٌة الؽربٌة على ؼرار الدور الذي كانت تضطلع به الشٌوعٌة، وال هو 

ثل تهدٌداً عسكرٌاً استراتٌجٌاً، كما فعل االتحاد السوفٌاتً، الذي كان ٌملك ٌم

]هالٌداي. ألؾ رأس نووي ومبلٌٌن عدة من الجنود تحت السبلح فً أوروبا.  40

 [62. ص. 2010فرٌد. 

 

 غزو العراق واحتالله –ت 

طبخة دسمة وجدٌدة واستراتٌجٌة طبختها األجهزة االستخباراتٌة األمرٌكٌة 

تسوٌػ ؼزوها واحتبللها للعراق تضمنت العدٌد من التلفٌقات واالفتراءات ل

 واألكاذٌب من أجل خداع الشعب األمرٌكً فً حربها مع العراق وهً: 

 أن للعراق عبلقة باإلرهاب والقاعدة. – 1

مساعدة العراق لمجموعات إرهابٌة فً تقدٌمه لها أسلحة الدمار الشامل  – 2

 هجوم على الوالٌات المتحدة.من أجل استخدامها لل

 امتبلك العراق أسلحة كٌمٌاوٌة. – 3

 ام صدام حسٌن بمحاولة اؼتٌال والد بوش فً الكوٌت فً العامــاته – 4

1993 . 

 لدى العراق مصانع تحت األرض إلنتاج أسلحة الدمار الشامل. – 5

جلب الدٌمقراطٌة للعراقٌٌن المحرومٌن منها وتحرٌرهم من النظام  – 6

 مولً.لش
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هذه االدعاءات التً أعلنها للعالم الحكومة األمرٌكٌة فً ؼزوها واحتبللها 

 للعراق. أما الحقابق المستترة لها فتنطوي على ما ٌؤتً: 

 استخدام العراق قاعدة النطبلقها فً إعادة رسم خارطة الشرق األوسط. – 1

 ق األوسط.إلرساء مصالح استراتٌجٌة واسعة النطاق لها فً منطقة الشر – 2

 الهٌمنة على مصادر الطاقة فً الشرق األوسط. – 3

ؼلق جمٌع منافذ الطرق التً ٌسلكها المنافسون لها فً العالم من أجل بناء  – 4

 امبراطورٌة بترولٌة لها فً العالم.

ومن أجل تفصٌل هذه الفضٌحة المّصنْعة فً كل مكوناتها نقدم دقائقها، كما 

 ٌأتً:

راق أو حرب الخلٌج الثالثة )حرب العراق أو احتبلل الؽزو األمرٌكً للع

العراق أو حرب تحرٌر العراق أو عملٌة حرٌة العراق( هذه بعض من أسماء 

، 2003كثٌرة استعملت لوصؾ العملٌات العسكرٌة التً وقعت فً العراق سنة 

، والتً أدت إلى احتبلل 2003أٌار/ماٌو  1اذار/مارس الى  19استمرت من 

المتحدة األمرٌكٌة العراق عسكرٌا وبمساعدة دول أخرى مثل برٌطانٌا الوالٌات 

وأسترالٌا وبعض الدول المتحالفة مع أمرٌكا حسب تعرٌؾ مجلس األمن لحالة 

، وانتهت الحرب بسٌطرة الوالٌات 2003فً  1483العراق فً قانونه المرقم 

 المتحدة على بؽداد.

لصراع هً "حرب العراق" ومن األسماء األخرى التً أطلقت على هذا ا

وحرب الخلٌج الثالثة و"عملٌة تحرٌر العراق" وأطلق المناهضون لهذه الحرب 

 تسمٌة "حرب بوش" على هذا الصراع أو حرب احتبلل العراق.

م، بقٌاده 2003مارس  20وبدأت قوات االبتبلؾ عملٌة ؼزو العراق فً 

ؾ الراؼبٌن وكان هذا الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وأطلقت علٌه تسمٌة ابتبل

االبتبلؾ ٌختلؾ اختبلفاً كبٌراً عن االبتبلؾ الذي خاض حرب الخلٌج الثانٌة 
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ألنه كان ابتبلفاً صعب التشكٌل واعتمد على وجود جبهات داخلٌة فً العراق 

متمثلة فً الشٌعة فً جنوب العراق بزعامة رجال الدٌن واألكراد فً الشمال 

برزانً. وشكلت القوات العسكرٌة األمرٌكٌة بزعامة جبلل طالبانً ومسعود 

 % من هذا االبتبلؾ.98والبرٌطانٌة نسبة 

ولقد تسببت هذه الحرب بؤكبر خسابر بشرٌة فً المدنٌٌن فً تارٌخ العراق 

دٌسمبر  15وتارٌخ الجٌش األمرٌكً منذ عقود عدة. وانتهت الحرب رسمٌا فً 

آخر جندي أمرٌكً العراق فً ، بإنزال العلم األمرٌكً فً بؽداد وؼادر 2011

. وحسب الربٌس األمرٌكً جورج دبلٌو بوش وربٌس 2011دٌسمبر  18

الوزراء البرٌطانً تونً بلٌر مهمة التحالؾ "تجرٌد العراق من أسلحة الدمار 

الشامل ووضع حد للدعم الذي ٌقدمه صدام حسٌن إلى اإلرهاب وتحرٌر الشعب 

ى السابق لقوات حلؾ الناتو وربٌس هٌبة العراقً". وٌسلى كبلرك القابد األعل

األركان المشتركة مدٌر االستراتٌجٌة والسٌاسة ٌصؾ فً كتابه الصادر فً 

بعنوان )الحروب الحدٌثة( محادثته مع ضابط عسكري فً  2003العام 

سبتمبر/ أٌلول خطة للهجوم على  11البنتاجون بعد وقت قصٌر من هجمات 

م الخمسة الماضٌة: "عدت إلى البنتاجون فً سبع دول شرق أوسطٌة فً األعوا

، وهو أحد كبار ضباط األركان العسكرٌٌن. قال: 2001تشرٌن الثانً/ نوفمبر 

"ال نزال على مسارنا فً الحرب ضد العراق ولكن هناك المزٌد وهذا ما 

تجري مناقشته كجزء من خطة حملة مدتها خمس سنوات مشٌراً إلى أن هناك 

ان بدءا بالعراق ثم سورٌة ولبنان ولٌبٌا وإٌران والصومال ما مجموعه سبعة بلد

 والسودان".. 

 11وهذه نقطة أخرى تضع المزٌد من التؤكٌد على أثر هجمات   

، والدور الذي لعبته فً تؽٌٌر هذه الحسابات االستراتٌجٌة 2001اٌلول/سبتمبر 

ة اخٌرة" االمرٌكٌة وارتفاع الحرٌة. عندها تم تخلؾ العراق عن اتخاذ "فرص

لنزع اسلحته المزعومة النووٌة والكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة التً دعا المسإولون 

االمرٌكٌون والبرٌطانٌون إلى نزعها بنحو فورى ألنها ٌحتمل أن تهدد السلم 

 العالمً.
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أظهر استفتاء شبكة سً بً اس التلٌفزٌونٌة،  2003فً كانون الثانً/ ٌناٌر 

لى القٌام بعمل عسكري ضد العراق، لكن % من األمرٌكٌٌن وافق ع64أن 

% ٌرٌدون من بوش اللجوء إلى إٌجاد حل دبلوماسً بدالً من الذهاب إلى 63

% ٌعتقدون أن خطر اإلرهاب ضد الوالٌات المتحدة بسبب 62والحرب، 

الحرب. ؼزو العراق واجه معارضة شدٌدة من بعض حلفاء الوالٌات المتحدة، 

وفرنسا ونٌوزٌلندا، محتجٌن بؤنه ال ٌوجد أي دلٌل بما فً ذلك حكومات ألمانٌا 

على وجود أسلحة دمار شامل فً العراق وأن ؼزو الببلد لم ٌكن مسوؼاً فً 

شباط/ فبراٌر  12سٌاق لجنة األمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتٌش فً 

، أي قبل شهر من الؽزو، كانت هناك 2003شباط/ فبراٌر  15. وفى 2003

ٌة ضد الحرب على العراق، بما فً ذلك حشد من ثبلثة مبلٌٌن احتجاجات عالم

شخص فً روما، وهً المذكورة فً كتاب ؼٌنٌس لؤلرقام القٌاسٌة بصفتها 

األكادٌمٌة، المدة من  Reyniéأكبر مسٌرة مناهضة للحرب. الفرنسً دومٌنٌك 

ملٌون شخص فً  36، 2003نٌسان/ أبرٌل  12كانون الثانً/ ٌناٌر إلى  3

 احتجاج ضد الحرب على العراق. 3000أنحاء العالم شارك فٌما ٌقارب  جمٌع

وسبق ذلك ؼارة جوٌة على القصر  2003آذار/مارس  20بدأ الؽزو فً 

آذار/مارس، إذ شنت قوات التحالؾ، فى الٌوم  19الرباسً فً بؽداد فً 

التالً، عملٌة توؼل فً محافظة البصرة من حشود كانت قرٌبة من الحدود 

الكوٌتٌة. بٌنما شنت القوات الخاصة ؼارة هجومٌة برمابٌة من  –اقٌة العر

 26الخلٌج لتؤمٌن البصرة والمناطق المحٌطة التً فٌها حقول البترول. وفى 

المحمولة جواً انزلت بالمظبلت قرب مدٌنة كركوك  173اذار/ مارس، الكتٌبة 

عدٌد من الشمالٌة حٌث انضمت الى قوات المتمردٌن األكراد وخاضت ال

 االجراءات ضد الجٌش العراقً لتثبٌت الجزء الشمالً من الببلد.

 احتالل العراق
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 2003أبرٌل  9قدمت اإلدارة األمرٌكٌة قبل سقوط النظام السابق فً بؽداد فً 

وأثناءه وبعده مجموعة من التسوٌؽات إلقناع الرأي العام األمرٌكً والعالمً 

 وؼات باآلتً:بشرعٌة الحرب وٌمكن تلخٌص هذه المس

استمرار حكومة الربٌس العراقً السابق صدام حسٌن فً عدم تطبٌقها  – 1

لقرارات األمم المتحدة المتعلقة بالسماح للجان التفتٌش عن األسلحة بمزاولة 

أعمالها فً العراق. من الجدٌر بالذكر أن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

ٌة بٌنما كانت فرق التفتٌش وضعت موعداً نهابٌاً لبدء العملٌات العسكر

 تمارس أعمالها فً العراق.

استمرار حكومة الربٌس العراقً السابق صدام حسٌن بتصنٌع "أسلحة  – 2 

قراراً  19دمار شامل" وامتبلكها وعدم تعاون القٌادة العراقٌة فً تطبٌق 

لؤلمم المتحدة بشؤن إعطاء بٌانات كاملة عن ترسانتها من "أسلحة الدمار 

ل". من الجدٌر بالذكر أنه لم ٌتم حتى هذا الٌوم العثور على أٌة "أسلحة الشام

دمار شامل" فً العراق، بل أن نتابج مفتشً األسلحة أكدت عدم امتبلك 

 العراق أسلحة دمار شامل نهابٌاً.

امتبلك حكومة الربٌس السابق صدام حسٌن عبلقات مع تنظٌم القاعدة  – 3

خطراً على أمن العالم واستقراره، وهو  ومنظمات "إرهابٌة" أخرى تشكل

ادعاء لم ٌثبت باي دلٌل الستحالة وجود قواسم فكرٌة وعقابدٌة تجمع تنظٌم 

 القاعدة بنظام الحكم العراقً العلمانً.

نشر األفكار الدٌمقراطٌة فً منطقة الشرق األوسط ولو بالقوة العسكرٌة  – 4

 وتؽٌٌر أنظمة الحكم الرسمٌة للدول.

تب دٌك تشٌنً اب جورج دبلٌو. بوش كربٌس للوالٌات المتحدة كقبل انتخ

ول وولفوٌتز مذكرة تحت عنوان "إعادة بناء القدرات ودونالد رامسفٌلد وب

، أي قبل عام من أحداث سبتمبر 2000الدفاعٌة للوالٌات المتحدة" فً سبتمبر 

نظام  ، وورد فً هذه المذكرة ما معناه أنه على الرؼم من الخبلفات مع2001

صدام حسٌن، والذي ٌستدعً وجوداً أمرٌكٌا فً منطقة الخلٌج العربً إال أن 
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أهمٌة التواجد األمرٌكً فً المنطقة وأسبابه تفوق سبب وجود صدام حسٌن فً 

 السلطة.

والنجاح النسبً الذي حققه الؽزو األمرٌكً  2001سبتمبر  11بعد أحداث 

دٌها التسوٌؽات العسكرٌة والدعم ألفؽانستان تصورت اإلدارة األمرٌكٌة أن ل

الدولً الكافٌٌن إلزالة مصادر الخطر على "أمن العالم واستقراره" فً منطقة 

أن اإلدارة األمرٌكٌة  2001الشرق األوسط وأصبح واضحاً منذ أواخر العام 

 مصممة على اإلطاحة بحكومة صدام حسٌن.

 تسوٌغات الحرب حسب مناهضٌها

متها اإلدارة األمرٌكٌة إلى انتقادات واسعة تعرضت التسوٌؽات التً قد

النطاق بدءاً من الرأي العام األمرٌكً إلى الرأي العام العالمً وانتهاًء بصفوؾ 

 بعض المعارضٌن لحكم صدام حسٌن وٌمكن تلخٌص هذه التسوٌؽات باآلتً:

الهٌمنة على سوق النفط العالمٌة ودعم الدوالر األمرٌكً إذ اتخذ صدام  – 1

باستعمال عملة الٌورو كعملة وحٌدة لشراء  2000قراراً فً العام حسٌن 

 النفط العراقً.

ضمان عدم حصول أزمة وقود فً الوالٌات المتحدة بسٌطرتها بصفة ؼٌر  – 2

 مباشرة على ثانً أكبر احتٌاطً للنفط فً العالم.

المصالح الشخصٌة لبعض شركات األعمال وشركات الدفاع الكبرى فً  – 3

 ات المتحدة.الوالٌ

دعم واستمرار الشعبٌة التً حظً بها الحزب الجمهوري األمرٌكً ابان  – 4

بؽٌة استمرار هٌمنة الحزب على صنع القرار  2001احداث سبتمبر 

 السٌاسً فً الوالٌات المتحدة.

ولفوتز، التً كتبت عام  –رامسفٌلد  –تطبٌق ما ورد فً مذكرة تشٌنً  – 5

تراتٌجً أكثر فاعلٌة للوالٌات المتحدة فً والتً تمهد لدور اس 2000

 الشرق األوسط.
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انتقام شخصً لجورج بوش االبن من صدام حسٌن لضلوعِه فً محاولة  – 6

 . 1993 اؼتٌال والدِه بوش فً الكوٌت فً العام

 إنجاز المهمة التً لم ٌكملها والد جورج بوش فً حرب الخلٌج الثانٌة. - 7

 أسلحة الدمار الشامل

وٌػ امتبلك العراق ألسلحة الدمار الشامل )السبلح النووي( من أبرز كان تس

وأهم التسوٌؽات التً حاولت اإلدارة األمرٌكٌة وعلى لسان وزٌر خارجٌتها 

كولن باول تروٌجها فً األمم المتحدة ومجلس األمن. قبل وقوع الحرب صرح 

لى أسلحة كبٌر مفتشً األسلحة فً العراق هانز بلٌكس أن فرٌقه لم ٌعثر ع

نووٌة وكٌمٌاوٌة وبٌولوجٌة ولكنه عثر على صوارٌخ ٌفوق مداها المدى 

وكان  1991فً العام  687كم( المرقم  150المقرر فً قرار األمم المتحدة )

العراق ٌطلق على هذه الصوارٌخ اسم صوارٌخ الصمود. ووافق صدام حسٌن، 

 نز بلٌكس.فً محاولة منه لتفادي الصراع، على أن ٌدمرها فرٌق ها

بعد سقوط بؽداد أرسل الربٌس األمرٌكً فرٌق تفتٌش برباسة دٌفد كً الذي 

نص فٌه أنه " لم  2003أكتوبر  3كتب تقرٌراً سلمه إلى الربٌس األمرٌكً فً 

ٌتم العثور، لحد اآلن، على أي أثر ألسلحة دمار شامل عراقٌة" وأضاؾ دٌفد 

أن " بتصوري نحن جعلنا  كً فً استجوابه أمام مجلس الشٌوخ األمرٌكً

وفً  2004الوضع فً العراق أخطر مما كان علٌه قبل الحرب، وفً ٌونٌو 

سابقة نادرة الحدوث أن ٌنتقد ربٌس أمرٌكً سابق ربٌسا أمرٌكٌاً حالٌاً، قال بٌل 

أنه كان من  Time Magazineكلنتون فً مقابلة له نشرت فً مجلة تاٌمز 

ٌُّث فً بدء الحملة العسكرٌة لحٌن إكمال فرٌق هانز بلٌكس مهماته  األفضل التر

"حتى لو كنت  2004أؼسطس  2فً العراق. ولكن جورج بوش قال فً 

أعرؾ قبل الحرب ما أعرفه اآلن من عدم وجود أسلحة محظورة فً العراق 

تم حل فرقة التفتٌش التً  2005ٌناٌر  12فإنً كنت سؤدخل العراق". فً 

 ثور على أسلحة محظورة.شكلها بوش بعد فشلها فً الع

 العالقة بٌن صدام حسٌن وأسامة بن الدن
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وصل األمر ببعض المسإولٌن فً اإلدارة األمرٌكٌة من استعمالهم هذا 

 11التسوٌػ إلى حد توجٌه التهمة إلى صدام حسٌن بضلوعه فً أحداث 

 11من منفذي أحداث  6سبتمبر. استندت هذه االتهامات على مزاعم أن 

ضمنهم محمد عطا التقوا، مرات عدة، أفراداً فً المخابرات سبتمبر ومن 

العراقٌة فً أحد الدول األوروبٌة، وان هناك معسكرا لتنظٌم القاعدة فً منطقة 

سلمان باك جنوب العاصمة بؽداد وٌعتقد أن وكالة المخابرات األمرٌكٌة استندت 

نتمٌن إلى فً هذه المزاعم على أقوال عراقٌٌن نزحوا إلى الؽرب وكانوا م

ٌولٌو  29حزب المإتمر الوطنً العراقً المعارض بزعامة أحمد الجلبً. فً 

صدر تقرٌر عن هٌبة شكلها مجلس الشٌوخ لتقصً حقٌقة األمر نص  2004

على أنه بعد جهود حثٌثة من الهٌبة لم ٌتم التوصل إلى دلٌل ملموس على 

كولن باول وجود  نفى 2005ارتباط صدام حسٌن بتنظٌم القاعدة وفً سبتمبر 

 أي عبلقة بٌن الطرفٌن.

التً ُزعم ان وكالة المخابرات ت فٌما بعد أسماء محددة للمصادر، ظهر

 األمرٌكٌة استعملتها فً الجزم بهذه العالقة ومنها:

 أحد مساعدي أحمد الجلبً، الذي كان ٌسمى باالسم السري الكرة المنحنٌة. –أ 

قاعدة الذي تم أسره وقدم معلومات عن ابن الشٌخ اللٌبً أحد قٌادًٌ ال –ب 

ارتباط حكومة العراق مع تنظٌم القاعدة إال أنه تراجع عن أقواله فٌما بعد 

 وصرح ان معلوماته األولٌة كانت خاطبة.

محمد منصور شهاب، مهرب أسلحة زعم عند إلقاء القبض علٌه فً أحد  –ت 

عراق إلى تنظٌم صفقات بٌعه أسلحة ؼٌر قانونٌة أنه هّرب السبلح من ال

 القاعدة.

عباس الجنابً، الجا سٌاسً عراقً ٌعٌش فً المملكة المتحدة كان  –ث 

معاونا شخصٌا لعدي صدام حسٌن الذي زعم ان هناك معسكراً لتدرٌب 

أعضاء منظمة القاعدة فً منطقة سلمان باك قرب العاصمة بؽداد ولكن بعد 
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مجمعا للفلسطٌنٌٌن الساكنٌن سقوط بؽداد تم اكتشاؾ ان المكان المذكور كان 

 فً العراق.

 شرعٌة الحرب من وجهة نظر قانونٌة

لكونها، برأٌهم، تخالؾ  2003عارض الكثٌرون حملة ؼزو العراق 

القوانٌن الدولٌة. قبٌل بدء الحملة العسكرٌة حاولت الوالٌات المتحدة والمملكة 

األمم المتحدة المتحدة الحصول على تشرٌع دولً للحملة العسكرٌة من خبلل 

ولكن هذه المحاوالت فشلت. نظمت الوالٌات المتحدة تقرٌراً لمجلس األمن 

واستندت فً هذا التقرٌر على معلومات قدمتها وكالة المخابرات األمرٌكٌة 

تزعم امتبلك العراق ألسلحة دمار شامل، فً  MI6والمخابرات البرٌطانٌة 

 2005ٌناٌر  12متكررة، وفً  وقت نفت الحكومة العراقٌة هذه المزاعم بصفة

حلت الوالٌات المتحدة فرقها للتفتٌش لعدم عثورها على أي أثر ألسلحة الدمار 

 الشامل.

استنادا لدستور الوالٌات المتحدة ال ٌمتلك الربٌس صبلحٌة إعبلن الحرب 

وأن هذا األمر هو من صبلحٌات الكونؽرس األمرٌكً ولكن حسب قانون 

 War Powers Resolution of 1973ً للعام صبلحٌات الحرب األمرٌك

إلى  60ٌمكن لربٌس الوالٌات المتحدة إرسال الجٌوش إلى دولة أجنبٌة لمدة 

حصل جورج  2003أكتوبر  3ٌوما من دون الرجوع إلى الكونؽرس. فً  90

بوش على موافقة الكونؽرس بعد خبلفات عدٌدة من أعضاء الكونؽرس من 

 الحزب الدٌمقراطً.

الذي دعا إلى عودة لجان التفتٌش  1441لس األمن القرار رقم أصدر مج

عن األسلحة إلى العراق وفً حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان فؤنه 

 1441سٌتحمل "عواقب وخٌمة". لم ٌذكر كلمة استعمال القوة فً القرار رقم 

تة أن وعندما وافق علٌه مجلس األمن باإلجماع لم ٌكن فً تصور الدول المصو

العواقب الوخٌمة كانت محاولة دبلوماسٌة من الوالٌات المتحدة لتشرٌع الحملة 
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العسكرٌة. ومن الجدٌر بالذكر أن السكرتٌر العام لؤلمم المتحدة كوفً عنان 

 صرح، بعد سقوط بؽداد، أن الؽزو كان منافٌا لدستور األمم المتحدة.

سا وهم من األعضاء عند صدور القرار أعلنت كل من روسٌا والصٌن وفرن

ال ٌعطً الصبلحٌة باستعمال القوة  1441الدابمٌن فً مجلس األمن أن القرار 

ضد العراق وكان هذا الموقؾ هو الموقؾ األمرٌكً والبرٌطانً نفسه فً بداٌة 

األمر ولكن موقؾ الوالٌات المتحدة تؽٌر، بعد ذلك، وٌعتقد بعض المراقبٌن ان 

ة على استهداؾ العراق عسكرٌا بؽض النظر الوالٌات المتحدة كانت مصمم

عن إجماع األمم المتحدة وان لجوءها إلى األمم المتحدة كان محاولة لكسب 

شرعٌة دولٌة للحرب على ؼرار حرب الخلٌج الثانٌة. كانت المملكة المتحدة 

وحتى أٌام قبل بدء الحملة العسكرٌة تحاول الحصول على قرار دولً صرٌح 

ع استخدام القوة على عكس اإلدارة األمرٌكٌة التً بدت ومن دون ؼموض ٌشر

قبل أٌام من بدء الحملة ؼٌر مبالٌة كثٌراً بالحصول على إجماع دولً وٌرجع 

هذا إلى االختبلؾ الشاسع فً وجهتً نظر الشارع البرٌطانً واألمرٌكً تجاه 

كري الحرب، فعلى عكس الشارع األمرٌكً الذي كان أؼلبه ال ٌمانع العمل العس

لقً طونً بلٌر معارضة شدٌدة من الشارع البرٌطانً وحتى فً صفوؾ حزبه 

 حزب العمال.

ٌرى الكثٌرون أن الحملة العسكرٌة كانت مخالفة للبند الرابع من المادة الثانٌة 

للقوانٌن الدولٌة والتً تنص على أنه "ال ٌحق لدولة عضو فً األمم المتحدة من 

ولة ذات سٌادة ألؼراض ؼٌر أؼراض الدفاع عن تهدٌد أو استعمال القوة ضد د

النفس. ومن الجدٌر بالذكر أن السكرتٌر العام لؤلمم المتحدة كوفً عنان صرح، 

[ وكان هذا 7بعد سقوط بؽداد، أن الؽزو كان منافٌا لدستور األمم المتحدة *]

 28مطابقاً لرأي السكرتٌر السابق لؤلمم المتحدة بطرس بطرس ؼالً وفً 

أصدر وزٌر العدل البرٌطانً مذكرة نصت على أن أي حملة  2005أبرٌل 

 عسكرٌة هدفها تؽٌٌر نظام سٌاسً هو عمل ؼٌر مشروع.

 الدول الداعمة والدول المناهضة
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استطاعت الوالٌات المتحدة الحصول على التؤٌٌد لحملتها لؽزو العراق من 

ن هذا االبتبلؾ دولة، وكان هذا االبتبلؾ ٌعرؾ بـ"ابتبلؾ الراؼبٌن". ولك 49

% من القوات 98لم ٌكن قوٌاً كابتبلؾ حرب الخلٌج الثانٌة، إذ كانت نسبة 

العسكرٌة هً قوات أمرٌكٌة وبرٌطانٌة. وصل العدد اإلجمالً لجنود االبتبلؾ 

 وكانوا موزعٌن كاآلتً: 300،884

 %(83) 250.000الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

 %(15) 45،000المملكة المتحدة 

 %(1.1) 3،500ٌا الجنوبٌة كور

 %(0.6) 2،000أسترالٌا 

 %(0.06) 200الدانمارك 

 %(0.06) 184بولندا 

دول أخرى بؤعداد صؽٌرة من قوى "ؼٌر قتالٌة". وكان هناك  10أسهمت 

دعم ضبٌل من الرأي العام فً معظم الدول المتحالفة مع الوالٌات المتحدة، 

% من األسبان 90طبلعات الراي أن فعلى سبٌل المثال فً إسبانٌا أظهرت است

 ال ٌإٌدون الحرب.

بدأت تظاهرات عالمٌة مناهضة للحرب فً معظم الدول العربٌة، باإلضافة 

إلى كندا وبلجٌكا وروسٌا وفرنسا والصٌن وألمانٌا وسوٌسرا والفاتٌكان والهند 

 وإندونٌسٌا ومالٌزٌا والبرازٌل والمكسٌك. أعلن وزٌر الخارجٌة السعودٌة أن

السعودٌة لن تسمح باستخدام قواعدها للهجوم على العراق ورفض البرلمان 

التركً الشًء نفسه وأعربت الجامعة العربٌة ودول االتحاد األفرٌقً 

 معارضتها لؽزو العراق.

 قبل بدء الغزو
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استمرت العبلقات المتوترة  1991منذ انتهاء حرب الخلٌج الثانٌة فً العام 

لوالٌات المتحدة والمملكة المتحدة واألمم المتحدة من بٌن العراق من جهة، وا

جهة أخرى، وبدأ االبتبلؾ القوي الذي اخرج الجٌش العراقً من الكوٌت 

بالتصدع ولم ٌكن من السهولة إصدار قرارات ضد العراق فً مجلس األمن 

. فً أثناء والٌة الربٌس األمرٌكً بٌل 1991باإلجماع كما كان الحال فً العام 

ون استمرت الطابرات األمرٌكٌة فً مراقبتها لمنطقة حظر الطٌران كلنت

"قانون تحرٌر العراق" الذي  1998واصدرت اإلدارة األمرٌكٌة فً أكتوبر 

ملٌون دوالر لقوى "المعارضة الدٌمقراطٌة العراقٌة"  97كان عبارة عن منح 

لى أن أي وكان بٌل كلٌنتون متفقاً مع ربٌس الوزراء البرٌطانً طونً بلٌر ع

عملٌة عسكرٌة واسعة النطاق سوؾ تكون ؼٌر مسوؼة فً تلك الظروؾ، 

وعند مجًء الحزب الجمهوري األمرٌكً إلى البٌت األبٌض دعمت وزارة 

الدفاع ووكالة المخابرات األمرٌكٌة أحمد الجلبً وحزبه المإتمر الوطنً 

 العراقً.

بدأت الجهود  بعد أحداث سبتمبر وإدراج اسم العراق فً "محور الشر"

 الدبلوماسٌة األمرٌكٌة بالتحرك لئلطاحة بحكومة صدام حسٌن.

 بداٌة العملٌات المسلحة

بتوقٌت جرنتش، أي بعد  02:30وفً الساعة  2003مارس  20فً 

دقٌقة على المهلة التً اعطاها جورج بوش لصدام حسٌن ونجلٌه  90انقضاء 

دقٌقة صرح الربٌس  45عد لمؽادرة العراق، سمع دوي انفجارات فً بؽداد وب

األمرٌكً أنه أصدر أوامره لتوجٌه "ضربة الفرصة" التً علم، فٌما بعد، أنها 

 كانت ضربة استهدفت منزال كان ٌعتقد أن صدام حسٌن موجود فٌه.

اعتمدت قٌادات الجٌش األمرٌكً على عنصر المفاجؤة فكان التوقع السابد 

حدث فً حرب الخلٌج الثانٌة فكان  هو أن تسبق الحملة البرٌة حملة جوٌة كما

عنصر المفاجؤة هنا هو البدء بالحملتٌن فً آن واحد وبصفة سرٌعة جدا أطلقت 

وكان االعتقاد السابد  Shock and Aweعلٌها تسمٌة "الصدمة والتروٌع" 
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لدى الجٌش األمرٌكً أنه باستهداؾ القٌادة العراقٌة والقضاء علٌها فان الشعب 

إلى الحملة وسوؾ ٌتم تحقٌق الهدؾ بؤقل الخسابر  العراقً سوؾ ٌنضم

 الممكنة.

كان الؽزو سرٌعا بالفعل فبعد تحو ثبلثة أسابٌع سقطت الحكومة العراقٌة 

وخوفا من تكرار ما حدث فً حرب الخلٌج الثانٌة من إشعال للنٌران فً حقول 

ر النفط أحكمت القوات البرٌطانٌة سٌطرتها على حقول نفط الرمٌلة وام قص

والفاو بمساعدة القوات األسترالٌة. توؼلت الدبابات األمرٌكٌة فً الصحراء 

 27العراقٌة متجاوزة المدن الربٌسة فً طرٌقها تجنبا منها لحرب المدن. فً 

أبطؤت العواصؾ الرملٌة التقدم السرٌع للقوات األمرٌكٌة  2003مارس 

ً بالقرب من وواجهت القوات األمرٌكٌة مقاومة شرسة من الجٌش العراق

منطقة الكفل الواقعة قرب النجؾ والكوفة وفً أثناء هذه األحداث فً وسط 

العراق وبعد أن تصور جمٌع المراقبٌن أن الجنوب العراقً أصبح تحت سٌطرة 

القوات البرٌطانٌة نقلت شاشات التلفزٌون مشاهد لمقاومة شرسة فً أقصى 

خ من تلك المنطقة على الجنوب قرب مٌناء ام قصر وتم أٌضا إطبلق صارو

 األراضً الكوٌتٌة.

حاصرت القوات البرٌطانٌة مدٌنة البصرة ألسبوعٌن قبل أن تستطٌع 

اقتحامها حٌث كان التعوٌل على أن الحصار كفٌل بإضعاؾ معنوٌات الجٌش 

وفدابًٌ صدام مما سوؾ ٌإدي فً نهاٌة األمر إلى حدوث انتفاضة جماهٌرٌة 

لتعوٌل لم ٌكن مثمراً واستطاعت القوات البرٌطانٌة من سكان المدٌنة لكن هذا ا

اقتحام المدٌنة بعد معركة عنٌفة بالدبابات اعتبرت أعنؾ معركة خاضتها 

القوات المدرعة البرٌطانٌة منذ الحرب العالمٌة الثانٌة وتمت السٌطرة على 

أبرٌل انهارت  9دبابة عراقٌة. فً  14مارس بعد تدمٌر  27البصرة فً 

 عراقٌة فً مدٌنة العمارة.القوات ال

فً هذه األثناء وفً شمال العراق قامت مجموعة من القوات الخاصة 

األمرٌكٌة بإنزال بالمظبلت فً شمال العراق الن البرلمان التركً لم ٌسمح 



 

  106 

 

باستعمال األراضً التركٌة لدخول العراق ودكت هذه القوات الخاصة واسناد 

لوماتً من األحزاب الكردٌة، معاقل حزب من القوة الجوٌة األمرٌكٌة، بدعم مع

 أنصار اإلسبلم.

 احتالل بغداد

بعد ثبلثة اسابٌع من بداٌة الحملة بدأت القوات األمرٌكٌة تحركها نحو بؽداد. 

كان التوقع األولً أن تحاصر القوات المدرعة األمرٌكٌة بؽداد وتقوم بحرب 

شنت  2003أبرٌل  5فً شوارع فً بؽداد بإسناد من القوة الجوٌة األمرٌكٌة. 

مدرعة نوع برادلً  14ودبابة  29مجموعة من المدرعات األمرٌكٌة وعددها 

(Bradley Armored Fighting Vehicles هجوماً على مطار بؽداد )

الدولً وقوبلت هذه القوة بمقاومة شدٌدة من وحدات الجٌش العراقً التً كانت 

دد من العملٌات االنتحارٌة ومنها تدافع عن المطار وقوبلت القوة األمرٌكٌة بع

عملٌتان قامت بهما سٌدتان عراقٌتان كانتا قد اعلنتا عزمهما تنفٌذ أحد العملٌات 

 االستشهادٌة من على شاشة التلفاز العراقً.

شنت قوة مدرعة أخرى هجوماً على القصر الجمهوري  2003أبرٌل  7فً 

ت من هذا حدث انهٌار واستطاعت تثبٌت موطا قدم لها فً القصر وبعد ساعا

كامل لمقاومة الجٌش العراقً وال تزال تفاصٌل معركة المطار وانهٌار مقاومة 

الجٌش ؼٌر معروفة حتى اآلن. ولكن المزاعم التً لها صدى قوي تقول ان 

قٌادات الجٌش األمرٌكً تمكنت من ابرام صفقات مع بعض قٌادات الجٌش 

جمٌع ٌتوقعون معارك عنٌفة فً العراقً الذي اضمحل فجؤة بعد أن كان ال

 شوارع بؽداد.

اعلنت القوات األمرٌكٌة بسط سٌطرتها على معظم  2003أبرٌل  9فً 

المناطق ونقلت وكاالت األنباء مشاهد لحشد صؽٌر ٌحاولون اإلطاحة بتمثال 

للربٌس العراقً صدام حسٌن فً وسط ساحة أمام فندق الشٌراتون، والتً قاموا 

قلة دبابات أمرٌكٌة ووضع المارٌنز العلم األمرٌكً على بها بمساعدة من نا
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وجه التمثال لٌستبدلوه بعلم عراقً فٌما بعد، بعد أن أدركوا ان لؤلمر رموزا 

ومعانً قد تثٌر المشكبلت. ومن الجدٌر بالذكر ان أحد المحطات الفضابٌة 

فً  العربٌة كانت قد بثت الحقا لقطات للربٌس السابق صدام حسٌن وهو ٌتجول

أحد مناطق بؽداد فً نفس ٌوم سقوط التمثال الذي أصبح أحد المشاهد العالقة 

 فً ذاكرة الكثٌرٌن.

تولى القابد العسكري األمرٌكً تومً فرانكس قٌادة العراق فً تلك المدة 

استقال فرانكس وصرح  2003بصفته القابد العام للقوات األمرٌكٌة وفً ماٌو 

انه تم  Defense Weekلدفاع األسبوعً فً أحد المقاببلت مع صحٌفة ا

بالفعل دفع مبالػ لقٌادات الجٌش العراقً أثناء الحملة األمرٌكٌة وحصار بؽداد 

، 2003أبرٌل  9للتخلً عن مراكزهم القٌادٌة فً الجٌش. بعد سقوط بؽداد فً 

 15أبرٌل، ودخلت تكرٌت فً  10دخلت القوات األمرٌكٌة مدٌنة كركوك فً 

 .2003أبرٌل 

 لعراق بعد سقوط بغدادا

بدأت عملٌات سلب ونهب واسعة  2003أبرٌل  9بعد سقوط بؽداد فً 

النطاق فً بؽداد وبعض المدن األخرى وقد نقلت هذه العملٌات للعالم كله عبر 

شاشات التلفاز حٌث قام الجٌش األمرٌكً بحماٌة مبانً وزارتً النفط والداخلٌة 

وبقٌت المإسسات األخرى كالبنوك فقط ومن ضمنها المخابرات العراقٌة 

ومشاجب األسلحة والمنشآت النووٌة والمستشفٌات من دون أي حماٌة وعزت 

قٌادات الجٌش األمرٌكً ذلك إلى عدم توفر العدد الكافً لجنودها لحماٌة 

 المواقع األخرى.

من األماكن التً تعرضت إلى النهب والسلب وتركت جروحاً عمٌقة فً 

جمٌع العالم هو سرقه المتحؾ الوطنً العراقً حٌث سرق ذاكرة العراقٌٌن و

قطعة أثرٌة وكانت بعض هذه القطع من الضخامة فً  170،000من المتحؾ 
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الحجم ما ٌستحٌل سرقته من أفراد عادٌٌن وبرزت شكوك على أن تكون هذه 

السرقة بالذات منظمة. استدعت القوات األمرٌكٌة مكتب التحقٌقات الفٌدرالً 

 ً إعادة التارٌخ العراقً المسروق.لٌساعد ف

ومن السرقات التً حصلت وكان لها دورا بارزا فً األوضاع السٌاسٌة فً 

هً سرقة آالؾ األطنان من الذخٌرة الحربٌة من  2003أبرٌل  9العراق بعد 

معسكرات الجٌش العراقً وسرقة مركز لؤلبحاث النووٌة فً التوٌثة والتً 

الٌورانٌوم إذ نقلت شاحنات محتوٌات هذا طن من  100كانت تحتوي على 

 المركز إلى جهات مجهولة.

صرحت زٌنب بحرانً أستاذة األثار الشرقٌة القدٌمة فً جامعة كولومبٌا 

أن المروحٌات التً هبطت على مدٌنة  Columbia Universityاألمرٌكٌة 

ب بابل األثرٌة وأزالت طبقات من التربة األثرٌة فً الموقع وقد تهدم )حس

تصرٌح زٌنب بحرانً التً زارت الموقع( سقؾ معبد نابو ونٌما اللذٌن 

 سنة قبل المٌبلد نتٌجة لحركة الطابرات المروحٌة. 6000ٌرجعان إلى 

 الخسائر البشرٌة

 Lancet survey of mortalityهذه اإلحصاءات مستندة على ) 

before and after the 2003 invasion of Iraq) 

 2007نٌسان أبرٌل  08إحصاءات هذه أرقام حسب 

  القتلى من المدنٌٌن العراقٌٌن الذٌن ثبتت وفاتهم بوثابق شهادة الوفاة

901149 [13 ]2008 

  :الى  47،016القتلى من المدنٌٌن العراقٌٌن من دون وثابق شهادة الوفاة

 % نسبة الدقة(95)52،142

  :4000القتلى من القوات األمرٌكٌة 

 24314رٌكٌة: الجرحى من القوات األم 
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 ( أوكرانٌا 33(، إٌطالٌا )140القتلى من القوات األخرى: المملكة المتحدة ،)

(، أسترالٌا 6(، دانمارك )11(، إسبانٌا )13(، بلؽارٌا )17(، بولندا )18)

(2) 

اشارت دراسة مسحٌة اجرتها مجلة النسٌت الطبٌة البرٌطانٌة المرموقة إلى 

اذار/ مارس  19الؽزو األمرٌكً فً  عراقً قتلوا منذ بداٌة 655000أن 

 2006تشرٌن ثانً أكتوبر  11وحتى  2003

 فقط 2006عراقً قتلوا خبلل العام  34000قالت األمم المتحدة أن نحو 

 تقرٌر لجنة االستخبارات بمجلس الشٌوخ األمرٌكً

ذكر موقع محٌط لؤلخبار فً نشرته الصادرة ٌوم السبت الواقع فً السابع 

أن لجنة االستخبارات بمجلس الشٌوخ األمرٌكً أقرت، فً  2008من حزٌران 

سابقة هً األولى من نوعها، تقرٌراً مكتوباً ٌوجه اللوم بنحو مباشر إلى الربٌس 

األمرٌكً جورج بوش وإدارته بتهمة إساءة استخدام المعلومات االستخباراتٌة 

التً انعقدت  لتسوٌػ حرب العراق. وقد تم تمرٌر التقرٌر بلجنة االستخبارات

أعضاء بالموافقة  10برباسة السٌناتور الدٌمقراطً جونو روكفلر بتصوٌت 

حٌث لوحظ انضمام عضوٌن جمهورٌٌن بارزٌن إلى الدٌمقراطٌٌن فً  5مقابل 

 الموافقة وهم السٌناتور تشارك هٌجل والسٌناتور أولٌفٌاسنو.

ً الواقع وكانت سطور التقرٌر االستخباراتً السنوي للكونجرس، وهو ف

عبارة عن تقرٌرٌن، قد أكدت خداع إدارة بوش للشعب األمرٌكً حٌن تحدثت 

عن اتصاالت بٌن نظام صدام حسٌن وتنظٌم القاعدة، وكذلك لم ٌنقل صانعو 

السٌاسات بدقة التقٌٌمات االستخبارٌة الحقٌقٌة حول حقٌقة اتصال الربٌس 

، أن هذه االتصاالت أسفرت العراقً بالقاعدة لتترك االنطباع لدى الرأي العام

 عن تعاون كبٌر بٌن العراق لتعضٌد تنظٌم القاعدة.

واتهم التقرٌر وكذلك السٌناتور روكفلر مسإولٌن كباراً فً إدارة بوش 

السٌما البٌت األبٌض الذي استؽل صبلحٌاته من أجل نشر ما ٌرٌده فقط من 
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ت الذي ناقش تقرٌر االستخبارات لتهٌبة التؤٌٌد لدخول الحرب فً الوق

مسإولون كبار معلومات وتقارٌر استخباراتٌة سرٌة فً العلن بؽرض تؤٌٌد 

أهداؾ إدارة بوش نحو الحرب ومنعوا الرأي العام من االطبلع على معلومات 

 مهمة ألنها ال تتماشى مع ما تقوله وتردده إدارة بوش.

على وأكد الجزء األول من التقرٌر أن تصرٌحات بوش وإدارته للتحرٌض 

 الحرب فً العراق لم تكن قابمة على معلومات استخباراتٌة ومن ضمنها:

تصرٌحات وتلمٌحات الربٌس األمرٌكً أن هناك عبلقة بٌن العراق  –أ 

 واإلرهاب والقاعدة.

تصرٌحات ناببه دٌك تشٌنً التً تشٌر إلى وجود االستعداد لدى صدام  –ب 

هابٌة" تستخدمها للهجوم حسٌن لمنح أسلحة دمار شامل إلى مجموعات "إر

على الوالٌات المتحدة فً تناقض صارخ مع ما كانت تقوله االستخبارات 

 األمرٌكٌة.

تصرٌحات بوش وتشٌنً المتعلقة بالموقؾ فٌما بعد الحرب على العراق  –ت 

لم تكن مبنٌة على ما أبدته االستخبارات األمرٌكٌة من قلق وخوؾ حول 

 االحتماالت المتوقعة.

بالنسبة ألسلحة العراق  2002ٌحات بوش وتشٌنً قبل أكتوبر تصر –ث 

الكٌماوٌة لم تكن تعكس رأي أجهزة االستخبارات التً لم تتحقق من حقٌقة 

 وجود مثل هذه األسلحة.

تصرٌحات رامسفٌلد من أن الحكومة العراقٌة لدٌها مصانع تحت األرض  –ج 

د االستخبارات من إلنتاج أسلحة الدمار الشامل على الرؼم من عدم تؤك

 صحة هذه المعلومات.

ادعاء دٌك تشٌنً مرات عدة وتصرٌحاته العلنٌة مراراً وتكراراً بحدوث  –ح 

لقاء بٌن محمد عطا مع أحد ضباط االستخبارات العراقٌة فً بلؽارٌا فً 
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وذلك على الرؼم من عدم تحقق االستخبارات من هذه الواقعة.  2001العام 

[http://ar.wikipedia.org :لكن بفضل المقاومة العراقٌة المسلحة ] 

خسرت أمرٌكا ما ٌقارب ثبلثة ترٌلٌون دوالر وهو أعلى رقم خسرته فً  – 1

 حروبها االستعمارٌة.

 ألؾ أمرٌكً داخل العراق. 50 – 40قتل ما بٌن  – 2

إصابة أكثر من ملٌون امرٌكً خدموا فً العراق بؤضرار نفسٌة وجسدٌة  – 3

 ألؾ أصٌب بعاهات نفسٌة وجسدٌة. 50كثر من عمٌقة منهم أ

 خسارة أمرٌكا لصورتها كسوبرمان قادر على ؼزو أي مكان فً العالم. – 4

 انهارت امبراطورٌة نمر من ورق فً العراق. – 5

ولكً تحمً ماء وجهها )الحكومة األمرٌكٌة( وتقلل من خسابرها المادٌة 

هزتها االستخباراتٌة الكاذبة والعسكرٌة فً العراق والتستر على تقارٌر أج

والمؽالطة حول امتبلك العراق ألسلحة الدمار الشامل التً لم ٌتم العثور علٌها 

بعد الؽزو واالحتبلل اتضح إن أجهزة المخابرات ادعت ذلك من أجل )تضخٌم 

حالة التهدٌد( التً كانت شابعة اثناء الحرب الباردة والمستخدمة لتسوٌػ 

عندها ذهبت المخابرات االمرٌكٌة إلٌجاد كبش فداء تجعل األعمال العدوانٌة. 

 منه فضٌحة للتهرب من مسإولٌتها الكارثٌة فً هزٌمتها فً العراق: 

 خلق رأي عام أمرٌكً باالنسحاب الفوري. –أ 

خلق الشرخ الطابفً والعرفً فً المجتمع العراقً عبر ما ٌسمى  –ب 

 مة تحت مراقبتها وادارتها.بالمحاصصة الطابفٌة والعرقٌة فً تشكٌل حكو

 تحمٌل االحزاب العراقٌة ممارسة اإلرهاب والعنؾ. –ت 

 تنصٌب حكومة من الحرامٌة على العراق. –ث 

خلق عدو خارجً مصطنع لكً تمارس قوتها العسكرٌة ونفوذها السٌاسً  –ج 

 واالقتصادي الرأسمالً على العالم.
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ه االختبلفات لكً تؽطً على بتعبٌر آخر افتعلت األجهزة االستخباراتٌة هذ

ما اقترفته وتورطت به فً الفضٌحة األولى وتطمسه وكانت هذه التؽطٌة تمثل 

فضٌحة ثانٌة لكٌبل ٌتكلم العالم بها وٌشهر بؽطرسة وجرابم الوالٌات المتحدة. 

وسوؾ نتناول سبل هذه الفضٌحة الجدٌدة لتدفع بالفضٌحة القدٌمة نحو عالم 

فٌها ال من داخل أمرٌكا وال من خارجها إذ ان هذا النسٌان وعدم الحدٌث 

األسلوب هو دٌدن اإلدارة االمرٌكٌة الموجهة من أجهزتها االستخباراتٌة التً ال 

 ترحم شعوب العالم وال حتى شعبها.

 

 سبن اٌقار الفضيخة املشتخذثة –/ ب  4

 عمٌلة على العراق –تنصٌب حكومة حرامٌة  – 1

عمٌلة على العراق لكً تشؽل  –حكومة حرامٌة نصبت اإلدارة األمرٌكٌة 

العراقٌٌن الذٌن دفعوا ثمن ؼزوهم واحتبللهم من قوة أمرٌكٌة ؼاشمة وعدم 

اإلشارة الى نهب خٌراته واجتثاث مإسساته األمنٌة والعسكرٌة وتدمٌر البنٌة 

ٌّه، جاءت األجهزة االستخباراتٌة األمرٌكٌة  التحتٌة وقتل االالؾ من جٌشه ومدن

جموعة محتالٌن وحرامٌة لٌحكموا البلد وٌعبثوا فٌه وٌسرقوا وٌفسدوا لكً بم

ٌؽطوا على الجرابم الكارثٌة التً احدثوها فً العراق وٌلهوا العراقٌٌن بفساد 

هإالء وجرابمهم وٌنسوا ما فعله االمرٌكان بهم وببلدهم، وكانت هذه فضٌحة 

و أسلوب اإلشؽال مكملة لفضٌحة الؽزو واالحتبلل لكن بؤسلوب اخر وه

واإللهاء بما هو قابم من فساد ٌومً ومعاشً ورهاب وإرهاب وعنؾ وتمزٌق 

النسٌج االجتماعً الذي مزقته سٌاسة المحاصصة الطابفٌة والعرقٌة. فلم تنفذ 

الحكومة العراقٌة المنصّبة أي مشروع تنموي او خدمً، بل سرقت ألؾ ملٌار 

ن ٌنسون ما حدث لهم أبان الؽزو دوالر من ثروة العراق وجعلت العراقٌٌ

واالحتبلل لٌركزوا حدٌثهم وشكواهم وتذمرهم من معاناتهم من ظروؾ العٌش 

والفاقة االقتصادٌة والبحث عن المنافً والهجرة الخارجٌة والهلع من اإلرهاب 

والخطؾ والقتل العشوابً وما شابه. هذه أوسخ فضٌحة استخدمتها األجهزة 



 

  113 

 

ابحها االحتبللٌة، وللمزٌد من المعلومات عن هذه االمرٌكٌة فً تؽطٌة فض

الفضٌحة اذهب الى "فضٌحة برٌمرجٌت" التً ادرجناها فً فصل عن فضابح 

 جٌت.

 السٌاسٌة فً العراق –تطبٌق نظام المحاصصة الطائفٌة  – 2

تحت ذرٌعة التنوع العرقً والطابفً والدٌنً وتحت ذرٌعة صعوبة 

بب اختبلؾ الفرقاء السٌاسٌٌن وضمان االستقرار السٌاسً واألمنً وبس

فردي لجؤت األجهزة  –االستقرار السٌاسً بعد إسقاط نظام سٌاسً شمولً 

االستخباراتٌة األمرٌكٌة الى تطبٌق المحاصصة الطابفٌة منذ بداٌة االحتبلل 

عٌر انشاء مجلس الحكم على أساس المحاصصة  2003األمرٌكً فً العام 

المدنً بول برٌمر لكل مكون حصة تتناسب مع نسبته الطابفٌة، إذ منح الحاكم 

مقاعد ومثلها  5مقعداً وللعرب الُسّنه  13التً ٌمثلها حٌث خصص للشٌعة 

للكرد ومقعد واحد للتركمان ومثله للكلدان واالشورٌٌن لٌعلن بداٌة مرحلة جدٌدة 

ة لنظام الحكم المعتمد على الطابفٌة فً توزٌع المناصب وٌشرع لتقسٌم السلط

حسب هذه المحاصصة الطابفٌة. وللمعلومٌة ان هولندا ومالٌزٌا والكنؽو ولبنان 

اعتمدوا هذا النظام السٌاسً إنما هذا االعتماد لم ٌعؾ هذه الدول من التناحرات 

الطابفٌة والعرقٌة بٌن الفٌنة واألخرى إذ شهدت لبنان ثبلثة حروب أهلٌة فً 

عاماً على تطبٌقه فً العراق لم ٌشهد  ظل هذا النظام وبعد أكثر من اثنتً عشر

سبلماً ووباماً اجتماعٌاً فٌه، بل صراعات دامٌة ٌومٌة ذهب ضحٌتها االؾ 

العراقٌٌن ونهبت ثروات وطنٌة هابلة فؤضحت المحاصصة الطابفٌة فً العراق 

عبارة عن )ؼض الطرؾ عن اخطابً واؼض الطرؾ عن اخطابك(، وٌتحمل 

األخطاء فكانت حكومة العراق عبارة عن حكومة المجتمع العراقً نتابج كل 

توافقٌة ٌتم حسبها حصول األشخاص والمكونات على مناصب على أساس 

الطابفة والدٌن والقومٌة بعٌداً وبمعزل عن الكفاءة والخبرة والنزاهة والشفافٌة 

 والوطنٌة.
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ومن أجل إرضاء جمٌع األطراؾ المشاركة فً العملٌة السٌاسٌة تم استحداث 

زارات جدٌدة وبدالً من أن نشهد ترشٌق الوزارات فً الحكومة الجدٌدة تفاقم و

عدد الوزارات فوصل عددها الى أربعٌن وزارة باإلضافة الى ثبلث نواب 

لربٌس الجمهورٌة ومثلهم لربٌس مجلس الوزراء ونابباً لربٌس مجلس النواب 

 الدولة.وكل نابب له حماٌات ومستشارٌن وموظفٌن مما أرهق مٌزانٌة 

هذا هو ملخص عن مفهوم المحاصصة الطابفٌة والسٌاسٌة التً تم تطبٌقها 

فً العراق والتً لم تنبثق من الشارع العراقً وال من تفكٌره أو فلسفته، بل 

جاءت لتنفٌذ مآرب أخرى تخدم مؤرب األمرٌكً المحتل فً انقاذ ماء وجهه من 

أي انه أراد ان ٌستحدث  ورطته التً تورط بها فً ؼزوه واحتبلله للعراق

عمبلً إلنقاذ ورطته المفضوحة األولى التً اسمٌتها )الفضٌحة المتورطة( 

واسمٌت المحاصصة )سبٌل الفضٌحة المستنقذة والمشاؼلة(، التً تقوم بمشاؼلة 

والهاء وصرؾ النظر عما حصل للمجتمع العراقً من دمار وقتل وخراب 

ه، فً الوقت نفسه تكون قناة مستنقذة ونهب وسلب وبناء قواعد عسكرٌة فً بلد

لما خسرته أمرٌكا من قتلى وجرحى وأموال صرفت على احتبللها العسكري 

ولكً ال تتفاقم خسابرها أكثر فً العراق انسحبت منه لكً ُتسكت الرأي العام 

األمرٌكً على فشلها وخساراتها البشرٌة والمالٌة، وفً االن نفسه، تنتقم من 

كبدوها خسابر وحولوها الى نمر من ورق فاستحدثت نظاماً  العراقٌٌن الذٌن

خبٌثاً وماكراً فً تمزٌق النسٌج االجتماعً العراقً وجعله ٌتناحر فٌما بٌنه 

وهً تؽذي هذا التناحر بالفتن والسبلح والمال وصرؾ النظر عن الفساد الذي 

ٌمارسه أعضاء الحكومة التً نصبوها، وهً حكومة حرامٌة فؤسمٌت هذا 

العمل )سبٌل الفضٌحة المنقذة( لؤلمرٌكان والمشاؼلة للعراقٌٌن فً إلهابهم 

وصرؾ نظرهم عن االزمات المفتعلة التً افتعلها االمرٌكان من فتنة طابفٌة 

 فً المحاصصة وما آلت الٌه من آثار مدمرة للعراقٌٌن وللعراق فً االن.

 وفً هذا الخصوص كتب غالب الفرٌحات ما ٌأتً:
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كا بعد فشل ادعاءات أسلحة الدمار الشامل لتسوٌػ ؼزو العراق تدعً أمرٌ

واحتبلله بالدٌمقراطٌة، وكانت نسخة دٌمقراطٌة اإلدارة األمرٌكٌة كوصفة 

أمرٌكٌة خاصة، لتفتٌت وحدة الشعوب والقضاء على بنٌة تماسك المجتمعات، 

ٌة، ألن لٌسهل القضاء علٌها، من خبلل عدم قدرتها على المواجهة للقوات الؽاز

المجتمع المفككة أوصاله لن ٌكون فً مقدوره مواجهة القوى االمبرٌالٌة 

 والصهٌونٌة المدججة بالسبلح.

وصفة برٌمر فً المحاصصة الطابفٌة فً تشكٌلة مجلس الحكم العراقً 

العمٌل، وصفة أمرٌكٌة ؼٌر قابلة لبلستخدام، اال خارج حدود الوالٌات المتحدة 

وصفة دٌمقراطٌة حقٌقٌة، فكان األولى ان ٌتم تطبٌقها األمرٌكٌة، ولو كانت 

على األرض األمرٌكٌة، ففً الوالٌات المتحدة أبٌض وأسود وأوروبً وأفرٌقً 

وهندي احمر وعربً وآسٌوي، كما على األرض األمرٌكٌة مسلم وٌهودي 

 ومسٌحً وسٌخ... الخ.

م العمٌل، المحاصصة الطابفٌة التً جاء بها برٌمر فً تشكٌلة مجلس الحك

كانت تهدؾ إلى تفتٌت المجتمع العراقً والقضاء علٌه، ولم ٌكن برٌمر وال 

أسٌاده فً البٌت األبٌض ٌهتمون بالدٌمقراطٌة على ارض العراق والعراقٌٌن، 

وكل ؼاٌاتهم كٌؾ ٌتسنى لهم الهٌمنة والسٌطرة على العراق ونهب خٌراته؟، 

 ومً باتجاه الكٌان الصهٌونً.وبنحو خاص ثروته النفطٌة، وإنهاء دوره الق

لقد تم إذكاء روح الطابفٌة فً المجتمع العراقً بفضل الدور الخٌانً لزعماء 

الطوابؾ الذٌن جاءوا على ظهر الدبابات األمرٌكٌة لحكم العراق، نٌابة عن 

اإلدارة األمرٌكٌة وتنفٌذا لتعلٌمات االحتبلل وتحقٌقا ألهدافه، وهإالء العمبلء لم 

م العراق والعراقٌٌن، وال ٌإمنون بالدٌمقراطٌة وال ٌفهمون أبجدٌاتها، ٌكن ٌعنٌه

بدلٌل أن كل ما اتصفوا به طٌلة فترة االحتبلل هو النهب والسرقة واإلجرام، 

حتى حولوا الحٌاة على ارض العراق إلى جحٌم فً وجه أبنابه، وأصبح العراق 

من والمتطلبات األساس الدولة األولى فً الفساد، ودولة فاشلة فً توفٌر األ

 ألبناء الشعب.
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النظام الطابفً لن ٌكون نظاما دٌمقراطٌا، وكذلك الزعٌم الطابفً لن ٌكون 

دٌمقراطٌا، بل على العكس، فالنظام الطابفً من ألد أعداء الدٌمقراطٌة، 

والزعٌم الطابفً اكبر مجرم فً حق الدٌمقراطٌة، ألن الطابفً ٌإمن بان 

ومن ٌإمن بان حصته من المجتمع هً فوق المجتمع، أو طابفته فوق الجمٌع، 

هو زعٌم فوق كل الزعماء، ال ٌمكن أن ٌنسجم مع المبادئ الدٌمقراطٌة، التً 

تعنً أن جمٌع أفراد المجتمع متساوون فً الحقوق والواجبات، ولٌس ألحد 

فضل على اآلخر ال فً العرق وال فً الدٌن وال فً الطابفة، والناس سواسٌة 

انتمابهم الوطنً، ولٌس هناك مرجعٌة تعلو على مرجعٌة الوطن الواحد فً 

 والمجتمع الواحد.

المحاصصة الطابفٌة فً العراق أججت الصراع فٌما بٌن زعماء الطوابؾ، 

لتحقٌق مكاسب على حساب الوطن والمجتمع، وهو ما كانت أمرٌكا ترٌده، 

دافها ومخططاتها، ولكنها حتى ٌتقاتل الناس فٌما بٌنهم، وتتفرغ هً لتحقٌق أه

جنت على نفسها كما جنت على حلفابها، فالمقاومة الوطنٌة تخصصت فً قتل 

الؽزاة وحلفابهم، من دون اعتبار النتساب هذا العمٌل إلى هذه الطابفة أو تلك، 

كما أن زعماء الطوابؾ من رجال دٌن وسٌاسة، قد عروا أنفسهم أمام جماهٌر 

مٌن ولصوصاً وعمبلء، باعوا أنفسهم للشٌطان الشعب، التً رأت فٌهم مجر

األمرٌكً، مقابل أن ٌحظوا بفتات من موابده، وما علموا أن فتات هذه الموابد 

على حساب الكرامة الشخصٌة والوطنٌة، ولكن من ٌبع نفسه للشٌطان ٌسقط أي 

اعتبار للكرامة الشخصٌة والوطنٌة، وهو ما اتصؾ به كل الزعماء الذٌن 

 حتبلل، من رجال طوابؾ ورجال سٌاسة على ساحة العراق المحتل.أفرزهم اال

الطابفٌة لعنة فً أي مجتمع، وهً ممارسة القتل والنهب والسرقة على 

حساب الوطن والمجتمع، ومن ٌإمن بها ال عبلقة له ال بالوطن وال بالمجتمع، 

صهٌونٌة بل بمكاسب ملوثة بالفساد والدماء، وقد جاءت بها اإلدارة األمرٌكٌة ال

للعراق، من أجل أن تدفع بلوثة العقل والقتل والفساد، ومثل هإالء ال عبلقة لهم 

 [[moharer.net-https://www.alبالدٌمقراطٌة. 

https://www.al-moharer.net/
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 استجالب تنظٌم إرهابً للعراق )داعش( – 3

كٌة الصنع تستخدمه إنه تنظٌم إرهابً مدرب أمرٌكٌاً ومسلح بؤسلحة أمرٌ

السٌاسة األمرٌكٌة للضؽط على األنظمة، التً ترٌد الضؽط علٌها، ؼاٌتها 

ومرامٌها إثارة التهدٌد والخوؾ داخل المجتمع األمرٌكً لتسوٌػ التوسع ؼٌر 

المسبوق للتجسس على المواطن األمرٌكً وكذرٌعة للتقسٌم والؽزو العسكري 

لحماٌة ما تبقى من الدكتاتورٌات العربٌة للشرق األوسط الؽنً بالنفط، وكؤداة 

فً مواجهة ما ٌسمى باألعداء وال سٌما روسٌا وإٌران، وتؽطٌة هزٌمتها 

الشنعاء فً العراق التً حققها أحرار العراق ضد االحتبلل )أي المقاومة 

الوطنٌة العراقٌة( وفضٌحة كذبها على األمرٌكان والعالم بؤن العراق ٌمتلك 

ومتعاون مع المنظمات اإلرهابٌة، مهدداً بذلك األمن القومً  أسلحة دمار شامل

األمرٌكً، وإرساء النظام الدٌمقراطً فً العراق كبدٌل للحكم الشمولً. هذه 

الذرابع الكاذبة كلها جاءت لتصب فً فضٌحة إنقاذ أمرٌكا. أما النصؾ الثانً 

حتبلل بداعش، من هذه الفضٌحة وهو "المشاؼلة"، أي مشاؼلة العراقٌٌن بعد اال

الذي جلبته المخابرات االستخباراتٌة إلى العراق تحت ؼطاء الطابفة الُسّنٌة 

فؤخبرت هذه األجهزة االستخباراتٌة عمبلءها، الذٌن ٌحكمون العراق، اآلن، 

بالتخلً عن الموصل واألنبار وصبلح الدٌن  2003والذٌن نصّبوهم، منذ العام 

نة بعقوبة عاصمة لها. سإالنا هنا هو وبعض مناطق كركوك ودٌالى وجعل مدٌ

إذا كانت داعش وطنٌة عراقٌة فلماذا لم تحارب إسرابٌل؟ وإذا كانت تمثل الُسّنة 

فلماذا لم تحارب إٌران المتوؼلة فً المجتمع العراقً عسكرٌاً وأمنٌاً وسٌاسٌاً؟ 

 ولماذا فتكت بالمدنٌٌن من الُسّنة فً األنبار والموصل وصبلح الدٌن ودٌالى

وكركوك؟ ومن أٌن لها هذه الثروة الهابلة والسبلح الحدٌث واإلمداد البشري 

من داخل الشرق األوسط وخارجه؟.. هذا العمل اإلجرامً الجدٌد والمستحدث 

لجؤت إلٌه أمرٌكا للهٌمنة على الشعب األمرٌكً وعلى مصادر الطاقة فً 

احتبللها له الشرق األوسط وتؽطٌة على كذبها فً ؼزوها للعراق وتسوٌػ 

وبقابها فٌه بعد انسحاب جٌشها منه وبناء قواعد عسكرٌة فٌه تحت ؼطاء 

مساعدة الحكومة العراقٌة العمٌلة فً طرد داعش من أراضٌها، واستنزاؾ 
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ثروة العراق فً تسلٌح جٌشه وتمزٌق نسٌجه االجتماعً، وتعزٌز الخوؾ لدى 

رمً أخطاء أجهزة  المواطنٌن األمرٌكان من الخطر الخارجً المفتعل مع

المخابرات األمرٌكٌة على اآلخرٌن حتى ال تسًء أو تقوض هٌبة الحكومة 

األمرٌكٌة أمام شعوب العالم. ذلك كله ٌكشؾ الفعل القصدي والعمدي لهذه 

األجهزة االستخباراتٌة فً التستر على أخطابها وتورطها فً عملٌاتها الخارجٌة 

 هذا على صعٌد اإلنقاذ. 

هذه المعلومة الفاضحة نشٌر الى ما جاء به )حسن بنشلٌخه( فً وللمزٌد من 

مقالته الموسومة "كٌؾ ولماذا خلقت أمرٌكا تنظٌم داعش؟"، إذ ٌقول بن شلٌخه 

إن الوالٌات المتحدة عدوة الدٌمقراطٌات فً جمٌع دول العالم الثالث، لسبب 

لسرقة اإلمبرٌالً قابم على النهب وا –بسٌط هو أن نظامها الرأسمالً 

واالحتٌال. وللوالٌات المتحدة تارٌخ طوٌل وعصٌب فً خلق الجماعات 

اإلرهابٌة ودعمها فً بقاع العالم كلها، ولن تشكل هذه الحقٌقة مفاجؤة إال للذٌن 

ٌشاهدون وٌقرأون األخبار وٌتجاهلون قراءة التارٌخ. منذ ما ٌعرؾ باسم "مبدأ 

، 1823مرٌكً جٌمس مونرو سنة مونرو"، وهو البٌان الذي أعلنه الربٌس األ

وفحواه أن الوالٌات المتحدة لن تتدخل فً شإون العالم ولن تسمح بتدخل أوربا 

فً األمرٌكٌتٌن. وكان الؽرض من ذلك قطع الطرٌق على من ٌحاول مزاحمة 

أمرٌكا على مصالحها فً المنطقة. وبدأت السٌاسة األمرٌكٌة تؤخذ طرقاً 

د سٌاسة دعم الحكومات الموالٌة لسٌاستها، وتدبٌر وأسالٌب عدٌدة، أهمها اعتما

االنقبلبات العسكرٌة ضد أي حكومة دٌمقراطٌة لٌبرالٌة أو ٌسارٌة. وبدأت فً 

تنفٌذ خططها الجهنمٌة المباشرة بمساعدة الشركات الرأسمالٌة وسفرابها والحقاً 

بٌة بمساعدة وكالة المخابرات المركزٌة األمرٌكٌة لكً تكون أمرٌكا الجنو

حدٌقتها الخلفٌة األمٌنة. فؤزاحت بالقوة أو عن طرٌق االنقبلبات العسكرٌة جمٌع 

الحكومات المنتخبة دٌمقراطٌاً وَنّصبت مكانهم "جنراالت الموت" الذٌن تدّربوا 

الرابدة  School of the Americasوالٌزالون فً "جامعة األمرٌكٌتٌن" 

فً والٌة جورجٌا.  Fort Benningفً مجال اإلرهاب فً فورت بنٌنػ 

وحسب تقرٌر وزارة الخارجٌة االمرٌكٌة نفسها، استقطبت هذه الجامعة 
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دولة، تدربوا وتخرجوا فٌها، وبلػ عددهم  159اإلرهابٌة مجرمٌن وقتلة من 

ألؾ جنرال وصؽار القتلة، الذٌن  67، ما ٌزٌد على 2010إلى حدود سنة 

ٌساعدوا على تنفٌذ "الهولوكوست" ٌتقنون فنون اإلرهاب والقتل واإلجرام حتى 

األمرٌكً من دون توقؾ. اٌطلق على هإالء اسم "فرق الموت"، وبدأ مشوار 

االؼتصاب المكشوؾ والمستمر والبلمحدود لجنوب القارة االمرٌكٌة بافتعال 

الحروب العدوانٌة وسٌاسات االنقبلبات العسكرٌة منذ ذلك الحٌن وحتى وقتنا 

 الحاضر.

ا على نفسها فً عهد الحرب الباردة، وانتهكت تعهداتها وانقلبت امرٌك

بانجرافها نحو العالم العربً واالسبلمً وانحٌازها إلى اإلسبلم المتطرؾ فً 

محاولة واضحة لمحاربة النفوذ السوفٌاتً فً الدول العربٌة واإلسبلمٌة، آنذاك. 

لوطنٌة فقسمت أمرٌكا العالم إلى قسمٌن: شطر ٌدٌن بالقومٌات والحركات ا

التحررٌة ٌدعمه وٌسانده االتحاد السوفٌاتً، والشطر اآلخر ٌحركه اإلسبلم 

 السٌاسً المتشدد، والذي عدته أمرٌكا حلٌفاً فً الكفاح ضد االتحاد السوفٌاتً.

لهذا السبب ساندت واستخدمت وكالة المخابرات المركزٌة االمرٌكٌة فً 

الخوان المسلمٌن فً مصر، منتصؾ الستٌنٌات وبداٌة السبعٌنٌات، جماعة ا

ضد نظام جمال عبد الناصر، كحاجز إلحباط التوسع السوفٌاتً ومنع انتشار 

األٌدٌولوجٌة الماركسٌة بٌن الجماهٌر العربٌة. وتتالى الدعم لٌشمل الحركات 

اإلسبلمٌة المتطرفة ضد سوكارنو فً إندونٌسٌا، والجماعة اإلسبلمٌة ضد ذو 

ان. وأخٌراً وبالتؤكٌد لٌس آخراً، خلقت أمرٌكا تنظٌم الفقار علً بوتو فً باكست

"الطالبان" وتنظٌم "القاعدة"، فً نهاٌة السبعٌنٌات وبداٌة الثمانٌنٌات، كؤداة 

إلرهاب االتحاد السوفٌاتً وطرده من أفؽانستان. إال أن السحر انقلب على 

لبلة كلها الساحر، فً هذه الحاالت كلها، والقارئ ٌعرؾ البقٌة. ووسط هذه الب

ٌدعً صناع القرار فً الوالٌات المتحدة، الٌوم، أنهم ضد التطرؾ اإلسبلمً 

وٌتطلعون إلى محاربته بشتى الوسابل، هذا مع العلم أنهم هم من صنعوه كسبلح 

 فً السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة لمقاومة األعداء.
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ة فً وٌعد تنظٌم "داعش" أحدث سبلح خلقته الوالٌات المتحدة االمرٌكٌ

مختبراتها السٌاسٌة وٌشبه إلى حد كبٌر تنظٌم القاعدة، الذي در بدوره نتابج 

عكسٌة على السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة )كما اعترفت بذلك هٌبلري كلٌنتون 

(. وطؽت شهرة تنظٌم "داعش" Hard Choicesفً كتابها "خٌارات صعبة" 

على قطع رأس الصحفً على الساحة الدولٌة عندما أقدم مجرمو هذا التنظٌم 

األمرٌكً جٌمس فولً فً شهر أؼسطس، فقامت القٌامة ولم تقعد وكؤن قطع 

الرإوس تخصص داعشً. ولو كانت أمرٌكا صادقة مع نفسها ألدانت قطع 

رأسا فً الشهر نفسه الذي  19الرإوس فً السعودٌة، حٌث قُطع فً السعودٌة 

الرإوس عند األمرٌكٌٌن قتل فٌه جٌمس فولً. لكن على ما ٌبدو أن قٌمة 

تختلؾ حسب الخلق واالنتماء واللون والجنسٌة! وأهم من هذا لماذا هذه الضجة 

على مقتل مواطن أمرٌكً واحد )نحن ندٌن بشدة سلوك داعش الهمجً(؟ كم 

عدد المدنٌٌن الذٌن قتلهم تنظٌم داعش اإلرهابً بالمقارنة مع عدد المدنٌٌن 

ٌات المتحدة وحلفابها العسكرٌٌن اإلرهابٌٌن فً الذٌن لقوا حتفهم على ٌد الوال

العراق وأفؽانستان والصومال والٌمن؟ هل تؤسؾ الؽرب، فً األقل، على 

القتلى المسلمٌن األبرٌاء من النساء واألطفال والعجزة؟ هل حرك الؽرب ساكناً 

عندما شنت إسرابٌل حربها العنصرٌة األخٌرة على ؼزة وقتلت األطفال 

 لمبات وهدمت البٌوت باآلالؾ على ساكنٌها؟والنساء با

لكً ٌفهم المرء لماذا نمت وازدهرت "الدولة اإلسبلمٌة" بهذه السرعة، علٌه 

أن ٌلقً نظرة على جذورها المدعومة من الوالٌات المتحدة. إن الؽزو 

للعراق واحتبلله، وتدمٌره لجهاز الدولة العلمانٌة  2003األمرٌكً فً العام 

رته السنٌة بإدارة ذات أؼلبٌة شٌعٌة تسبب فً الفوضى السٌاسٌة واستبدال إدا

وحالة الدمار والخراب الحالٌة، وهذا بعٌنه ما كانت تتطلع إلٌه أمرٌكا لخلق 

 األرضٌة الخصبة فً العراق لبلنقسامات الطابفٌة.

هكذا ظهر إلى الوجود تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة فً العراق، الذي كان ٌستعمل 

، 2011اسم تنظٌم القاعدة فً العراق. إال أنه بعد  2010العام حتى حدود 

ٌّر التنظٌم اسمه إلى تنظٌم "الدولة اإلسبلمٌة  ومع اندالع الثورة فً سورٌا، ؼ
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فً العراق وسورٌا" المعروؾ باختصار بـ "داعش". وأمرٌكا هً التً سلَّحت 

فوذ إٌران داعش إلعبلن الحرب على بشار األسد لسببٌن: األول للحد من ن

المتنامً فً المنطقة، واآلخر لمواجهة روسٌا على أرض سورٌا لكون األسد 

 حلٌؾ روسٌا.

والمدقق فً الصورة المنقولة لنا على الشاشات الصؽٌرة ٌبلحظ، بجبلء، أن 

متمردي تنظٌم داعش ٌلوحون، بفخر وعلنا، بؤسلحة أمرٌكٌة الصنع. فتنظٌم 

السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة، لٌس إلسقاط داعش مجرد أداة إرهابٌة تستخدمها 

النازي، بل كوسٌلة تستخدم للضؽط على كل من إٌران  –حكم األسد الستالٌنً 

وروسٌا. لكن العفرٌت الذي خرج من قمقم الطابفٌة أثقل حمله ظهر أمرٌكا 

 فارتعد له جنونها فشهرت سكٌنها إلعادة الجنً إلى قلب الزجاجة.

كٌة فً الشرق األوسط حول نقطتٌن: النفط تتمحور السٌاسة األمرٌ

وإسرابٌل. ؼزو العراق روى شهٌة واشنطن للنفط نسبٌاً، ولكن الضربات 

الجوٌة التً بدأت فً سورٌا على داعش، التً خرجت عن طاعة أمرٌكا، 

والعقوبات االقتصادٌة على إٌران لها عبلقة مباشرة بـ"أمن" إسرابٌل. الهدؾ 

ء" إسرابٌل مثل حزب هللا فً لبنان وحماس فً من ذلك هو حرمان "أعدا

فلسطٌن والٌوم داعش فً سورٌا، من أي سبلح قد ٌشكل خطراً على وجود 

 الكٌان الصهٌونً.

والبلفت للنظر أن أمرٌكا تستؽل وجود تنظٌم داعش لثبلثة أؼراض: األول 

كمدخل إلثارة التهدٌد والخوؾ داخل المجتمع األمرٌكً لتسوٌػ التوسع ؼٌر 

المسبوق للتجسس على المواطنٌن األمرٌكٌٌن، والثانً كذرٌعة للتقسٌم والؽزو 

العسكري للشرق األوسط الؽنً بالنفط، والثالث كؤداة لحماٌة ما تبقى من 

 الدٌكتاتورٌات العربٌة بمواجهة ما ٌسمى باألعداء والسٌما روسٌا وإٌران.

].hespress.comhttp://www]  

هذا وال بد لً بعد هذا االستطراد أن أدلؾ إلى استخبلص ما قدمته فً هذا 

الباب وهو أن تنصٌب حكومة مإلفة من محتالٌن عراقٌٌن وتطبٌق نظام 
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المحاصصة الطابفٌة واستقدام تنظٌم إرهابً للعراق )داعش( ما هو سوى 

ؼزو امرٌكا للعراق  أسالٌب خبٌثة مقصودة تفصح عن استراتٌجٌة فضٌحة

المتمثلة فً طموحها ونفوذها الجشع فً الهٌمنة والتحكم فً مصادر الطاقة فً 

الشرق األوسط الذي أضحى مطلباً لهٌمنتها على العالم وعلى مصادر الطاقة 

فً الشرق األوسط الذي أضحى مطلباً ملحاً. ألن تمركز البترول بٌد الوالٌات 

لنفوذ التسلطً على احتٌاجات العالم للطاقة ومنحها المتحدة ٌعنً منحها القوة وا

التؽلب على منافسٌها االقتصادٌٌن والسٌاسٌٌن فً أوروبا وآسٌا. وإزاء هذا 

الهدؾ الذي كان حلما لها وحققته وال ترٌد أن تفقده عمدت إلى ثبلثة آلٌات لبقاء 

برة وجودها وتحكمها فً العراق وهً توكٌل جماعة من المحتالٌن ممن ال خ

لهم فً السٌاسة المحلٌة والوطنٌة والدولٌة واالستراتٌجٌة، بل لهم دوافع 

شخصٌة بشعة ال ترٌد سوى االستحواذ على المال العام وال تعرؾ ؼٌر 

 التزٌٌؾ والكذب والتزوٌر وسرقة المال العام.

ولكً ال ٌثور المجتمع العراقً ضدها أو ٌنقلب علٌها من أجل إرضاء 

األمٌة والعاطلة عن العمل )أي الطبقة الدنٌا( لكن بعد مرور الطبقة الفقٌرة و

أكثر من عشرة أعوام على هذا المنوال الفاسد اكتشفه العراقٌون من العرب 

والكرد والشٌعة والُسّنة والطبقة الوسطى، عندها تم استقدام تنظٌم إرهابً 

احة إلرهاب العراقٌٌن واستقطاع أكثر من ثلث مس 2014)داعش( فً العام 

البلد لٌكون تحت حكمه وإشؽال العراقٌٌن بحرب أهلٌة وتهجٌر جماهٌري ٌقطن 

فً المنطقة الشرقٌة من العراق واستنزاؾ طاقاته البشرٌة واالقتصادٌة فدفعته 

فً دوامة حربٌة واستهبلك اقتصادي مستمر لكً ٌبقى العراق تحت رحمة 

لعراق تستخدمه الحكومة المحتل وتبقى قوته االستخباراتٌة والعسكرٌة داخل ا

 2003العراقٌة العمٌلة فؤشؽلت العراقٌٌن عما أصابهم من آثار حرب العام 

)آثار بشرٌة واقتصادٌة وعمرانٌة( فً الوقت نفسه أنقذت الحكومة األمرٌكٌة 

من ورطتها فً العراق ونسً الجمٌع ما كانت تزعمه اإلدارة األمرٌكٌة بؤنها 

الدٌمقراطٌة فٌه وتدمر أسلحة الدمار الشامل. جاءت محررة ال محتلة وتطبق 

ذلك كله أضحى منسٌاً وأصبح الشؽل الشاؼل للعراقٌٌن والعرب والعالم هو 

االهتمام باإلرهاب المستورد فً صناعة األجهزة االستخباراتٌة األمرٌكٌة 
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ومواجهة المهجرٌن والبلجبٌن فً العراق وكٌفٌة احتوابهم. فتم بذلك التعتٌم 

حة ؼزو العراق واحتبلله بهذه األسالٌب الخبٌثة والماكرة، التً على فضٌ

 ماإستها األجهزة االستخباراتٌة األمرٌكٌة.

انتقل بعد ذلك إلى دور الباحثٌن االجتماعٌٌن العراقٌٌن فً تحلٌل إفرازات 

هذه الفضٌحة الكبرى ودراسة هذا التؽٌٌر القسري للمجتمع العراقً وكٌفٌة 

سكانٌة والعرقٌة والطابفٌة وآثارها على البناء االجتماعً مواجهة تحوالته ال

واألسرة وهجرة الشباب العراقً العاطل عن العمل إلى خارج العراق عبر 

عصابات دولٌة للتهرٌب البشري، وتفاقم العمل اإلجرامً المنظم والدولً فً 

توى االتجار البشري والعملة األجنبٌة وتزوٌر الشهادات المدرسٌة وهبوط المس

العلمً وشل البرامج التنموٌة ومعاناة المثقفٌن وطموحات الجٌل الجدٌد، الذي 

اكتشؾ أسالٌب الفضٌحة األمرٌكٌة علٌهم وبروز نداء المواطنة عند العراقٌٌن 

الذي لم ٌعرفوه، منذ عقود من الزمن، واستؽبلل الطبقة الفقٌرة من المكونات 

الحزبٌة المستترة بالدٌن وتفشً الرشوة االنتهازٌة المدعٌة بالدٌانة الطابفٌة و

 والفساد المالً واإلداري بٌن األجهزة الحكومٌة بنحو علنً ومن دون حٌاء.

إنها مرحلة ؼنٌة بالمشكبلت االجتماعٌة والنفسٌة واإلدارٌة واألخبلقٌة 

والدٌنٌة لم ٌشهدها المجتمع العراقً سابقاً، مشكبلت تمثل التفكك االجتماعً 

خبلقً ال بإرادة العراقٌٌن، بل بإرادة المحتل وعمبلبه المحلٌٌن الذٌن والتحلل األ

باعوا أنفسهم بؤموال العراق للسماسرة األجانب الطامعٌن فً خٌراته وموقعه 

المحٌطٌن به من دول الجوار فضبلً عن الدول الكبرى المتحكمة بالعالم )أمرٌكا 

 وبرٌطانٌا(.

سوى سٌاسة استراتٌجٌة تمارسها  زبدة القول: إن صناعة الفضابح ما هً

أجهزة ذكٌة بمكر ودهاء من أجل الهٌمنة واالستحواذ على الدول النامٌة 

وتجمٌل الوجه القبٌح للمتسلط والمتجبر والطامع واستحداث منافذ لتهرٌبه من 

 ورطته التً تورط بها.  
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 الفصن اخلاوص

 فضائح ديت

 

 استهالل

 ووترجٌت  –/ أ  5

 ٌران جٌت إ –/ ب  5

 فاتٌكان جٌت –/ ت  5

 برٌمر جٌت –/ ث  5

 مالكً جٌت  –/ ج  5

 أدٌب جٌت –/ ح  5

 فرسنة العراق جٌت  –/ خ  5

 طهران جٌت –واشنطن  –/ د  5

 الشهرستانً جٌت  –/ ذ  5
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ة تستخدم فً وصؾ العدٌد من الفضابح المرتبطة بشخصٌات سٌاسٌ ٌت:ج

وقٌادٌة ممٌزة ورمزاً للفضابح اإلجرامٌة المرتبطة باستخدام تسجٌبلت صوتٌة 

فً محادثات خاصة ألبرز شخصٌات الحكومات الؽربٌة واألسرة الملكٌة 

البرٌطانٌة واحٌاناً ثالثة بؤكبر رجال المال واألعمال فً العالم وكبار رجال 

نشاط تبٌٌض األموال  الدٌن ورإساء الوزراء والحكام فً العالم الثالث فً

 وتموٌل السفارات من مٌزانٌة الطلبة العراقٌٌن فً الخارج.

ومن أجل تمحٌص ما تقدم بالمنطق التحلٌلً نقول إن "الفضٌحة" ما هً 

سوى صدى مدٍو عن االنحراؾ المعٌاري المعلن لوجود حالة باثولوجٌه 

اكمة لها )مرضٌة( معٌبة على النظام بسبب ممارسة بعض رموز النخبة الح

مدانة لمّسببها وتكون ممثلة للتؽذٌة  stigmaتتحول فٌما بعد إلى وصمة 

لئلصبلح والتقوٌم بسبب وصمتها السٌبة الدافعة  feedbackالرجعة 

للمنخرطٌن فٌها تكون عبرة لمن اعتبر على الرؼم من سلبٌتها على المجتمع 

 (.وعموده الفقري )وسابل الضبط االجتماعً العرفٌة والرسمٌة

وعلى الرغم من سلبٌاتها فأن لها إٌجابٌات تخدم المجتمع على المدى 

 البعٌد من خالل: 

اكتشاؾ ثؽرات وخروقات فً النظام الضبطً ٌتطلب ترمٌمه أو  – 1

 إصبلحه.

 تعرٌة العناصر الفاسدة فً النظام وإزالتها منه لكً تنقٌه. – 2

 مٌة والقانونٌة والمإسسٌة.إخضاع المفاصل النسقٌة للنظام للرقابة اإلعبل – 3

تعزٌز االخبلق القوٌمة عند المسإولٌن وتقدٌم دروس بلٌؽة لمعاقبة كل من  – 4

 تسول له نفسه باالنحراؾ عنها.

أرٌد، إذن، القول عنها إنها تمثل عقوبة رسمٌة ووصمة عرفٌة شعبٌة علنٌة 

 ٌة.مدانة ألنها تسًء للوسابل الضبطٌة وتشوه الحٌاة االجتماعٌة السو
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أما سبب االقدام علٌها من شاؼلً مواقع عالٌة فً النظام السٌاسً وتمتعهم 

منافسٌهم ومعارضٌهم  دٌدهتببنفوذ وسلطة متمٌزة فإنه ٌرجع إلى شعورهم 

هم فً المنصب مع ادراكهم أن أداءهم فً المنصب المهنً ؼٌر مرض وال ببقاب

هم بالبقاء فً مناصبهم ٌحظى بإعجاب الكثٌر من المكونات السٌاسٌة مع رؼبت

وتمتعهم بمزاٌاها النفٌسة والراقٌة، عبلوة على اعتقادهم أن مناصبهم العالٌة 

حمٌهم من الشك والتهم، وأن صبلحٌاتهم تسمح لهم بحجب تسوؾ تقٌهم و

 انحرافهم المعٌاري.

بٌد أن السٌر متخفٌن فً جادات وأزقة منحرفة ال تعفٌهم أو تسعفهم بالمضً 

منحرؾ ألن شراٌٌن الحٌاة الطبٌعٌة ال تسمح بذلك، بل تكشؾ فً سٌرهم ال

الممارسات ؼٌر الطبٌعٌة، وبالذات التً تحصل فً المجتمعات العصرٌة التً 

فٌها العٌون اإلعبلمٌة الراصدة والمتفتحة على الحرٌة الفكرٌة تجعل النقاد 

اقع العلٌا والكتاب والباحثٌن عن االنحرافات والجنح التً ٌقترفها أصحاب المو

 وأصحاب القرارات الرسمٌة، وبالذات فً الدورات االنتخابٌة، تحت األضواء. 

إذن المهماز )الدافع( الربٌس لبلنحراؾ المعٌاري لقٌادي رسمً هو شعوره 

بؤن منافسٌه ٌحاولون إزاحته من منصبه، مع رؼبته فً البقاء فٌه مع أنه لم 

ة، بل بالتحاٌل  ٌحصل علٌه بالطرق الموضوعٌة أو المنافسة الشرٌفة والحرَّ

)التجسس أو التزوٌر او االؼراءات المالٌة والسٌاسٌة( والتهرب من مواجهة 

 الجهات القانونٌة محتمٌاً بمنصبه رفٌع المستوى وصبلحٌاته.

لكن طالما اختار هذا الطرٌق المنحرؾ فؤنه سوؾ ٌترك أثراً ٌشٌر إلى 

رأس أو بداٌة الكشؾ عن ارتباطات تدلٌسه أو ؼشه أو تحاٌله ٌكون بمنزلة 

متعددة المفاصل واألطراؾ لتحقٌق هدفه وعند التحري تتجمع المخططات 

المتجاوزة للضوابط الرسمٌة كافة وتتسلط علٌها أضواء األجهزة اإلعبلمٌة 

وأقبلمها فتحولها من خبر بسٌط إلى صدى مدًو، معبراً عن فعل شنٌع ال 

الرمز القٌادي فٌضحى هذا الصدى حدٌث أخبلقً ٌصدر من علٌة المجتمع و

المجالس والصحؾ واألخبار اإلعبلمٌة فٌستنكر هذا التصرؾ البلمعٌاري ألنه 
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القانون فٌحصل لؽط شعبً ٌدٌن هذا الفعل  قرتخٌصادر عن شخص 

البلأخبلقً لٌصبح عبرة لكل من ٌفكر باستؽبلل منصبه الرسمً أو ابتزاز 

ى القانون وهنا ٌمكن القول إن هذا الصدى صبلحٌاته الموقعٌة أو التحاٌل عل

المدٍوي لبلنحراؾ المعٌاري ٌظهر بمنزلة شحنة كهربابٌة صادمة إلنعاش أحد 

مفاصل العمود الفقري )الضبط الرسمً( أو فقراته وصورة واقعٌة تعكس 

الفساد السٌاسً، لذلك ٌتم تجنٌد الجمٌع على تنقٌة النسق من عناصره الفاسدة 

لٌستطٌع العٌش بصحة متعافٌة. ال مرٌة من القول، إذن، إن  وإعادة تؤهٌله

للفضٌحة وظٌفة إٌجابٌة )على الرؼم من سلبٌاتها النسقٌة( فً استبصال الفساد 

وتحدٌث مفاصل النسق وإخضاع األجهزة الرسمٌة القٌادٌة للمراقبة القانونٌة 

هللا سبحانه  واألمنٌة واإلعبلمٌة ألن النفس البشرٌة أمارة بالسوء، كما قال

 وتعالى فً سورة ٌوسؾ.

بعد هذا االستهبلل المستطرد أعكؾ على تناول بعض الفضابح العالمٌة التً 

أثارتها السلطة الرابعة لتؽذي دوافع الباحثٌن االجتماعٌٌن فً تقصً هذه 

 اإلٌجابٌات الناتجة عن الفضابح.

 

 ووترديت  –/ أ 5

ذا االسم نسبة إلى اسم فندق فضٌحة ووتر جٌت، سمٌت به الفضٌحة األولى

ووتر جٌت فً واشنطن العاصمة الذي تمت فٌه سرقة معلومات سرٌة سٌاسٌة 

 حول انتخابات رباسٌة.

خلقت فضٌحة ووترجٌت، التً انفجرت فً السبعٌنات وتصادمت بها 

االمتٌازات الرباسٌة إلدارة الربٌس نٌكسون مع الدستور األمرٌكً حقبة 

اً مختلفاً وأصبحت الحقاً كلمة "جٌت" تستخدم فً وصؾ تارٌخٌة وعصراً ثقافٌ

العدٌد من الفضابح التالٌة، التً كان بعضها مرتبطا بشخصٌات سٌاسٌة ممٌزة 

وكانت اقل أهمٌة من ووترجٌت... والنتٌجة أن فضٌحة ووترجٌت أصبحت 

رمز الفضابح فً الصحافة الؽربٌة وأحٌانا كانت تشٌر إلى نوعٌة الجرابم 
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ة باستخدام تسجٌبلت صوتٌة فً محادثات خاصة بؤبرز شخصٌات المرتبط

الحكومات الؽربٌة وأحٌانا أخرى باألسرة الملكٌة البرٌطانٌة وأحٌانا ثالثة بؤكبر 

 رجال المال واألعمال فً العالم.

 فضٌحة ووترجٌت

كانت فضٌحة سٌاسٌة أمرٌكٌة وأزمة دستورٌة فً السبعٌنات انتهت باستقالة 

ٌكً رٌتشارد نكسون. وسمٌت على اسم الفندق الذي تمت به الربٌس األمر

 عملٌة السرقة التً قادت إلى سلسلة من التحقٌقات.

الحظ فرانك وٌلٌز حارس أمن ٌعمل فً مجمع مكاتب  1972ٌونٌو  17فً 

فً فندق ووترجٌت فً واشنطن العاصمة وجود قطعة من شرٌط الصق على 

ٌارات فً المبنً. كان موضوعا لكً باب ما بٌن سبللم السرداب وموقؾ الس

ٌمنع ؼلق الباب. وأزال وٌلٌز الشرٌط مفترضاً ان فرٌق التنظٌؾ هو الذي 

وضعه فً هذا المكان. وفٌما بعد عاد إلى المكان نفسه لٌكتشؾ أن شرٌطا آخر 

 تم وضعه فقرر ان ٌتصل بشرطة العاصمة.

ركر عند وصول الشرطة اكتشفت وجود خمسة رجال هم بٌرنارد با

وفٌرجٌلو جونزالٌز واٌوجٌنو مارتٌنز وجٌمس ماكورد وفرانك ستورٌجس فتم 

القبض علٌهم بتهمة اقتحام مكتب المركز الربٌس للجنة الدٌموقراطٌة الوطنٌة. 

تلك المجموعة من الرجال نفسها كانت قد اقتحمت المبنى، منذ ثبلثة أسابٌع 

على المكالمات حٌث أن مضت، لكنها عادت، هذه المرة، لوضع أجهزة تنصت 

األجهزة التً وضعوها، من قبل، لم تعمل. وطبقا لتصورات بعض المحققٌن 

 فان الرجال اقتحموا المبنى، مرة أخرى، أٌضا لتصوٌر بعض الوثابق المهمة.

العودة إلى اقتحام المبنى، مرة أخرى، أماطت اللثام عن عدد من األخطاء، 

التً ارتكبها المقتحمون. كما تسببت فً فضٌحة مدوٌة لهم وللبٌت األبٌض 

عندما وجدت الشرطة رقم هاتؾ هوارد هانت فً دفتر هواتؾ المدعو بٌرنارد 

ذي تم فٌه القبض باركر. عمل هانت، من قبل، فً البٌت األبٌض خبلل الوقت ال

على ماكورد، وعٌن، بنحو رسمً، فً وظٌفة ربٌس األمن فً لجنة إعادة 
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ٌّة( ولهذا فسرعان  انتخاب الربٌس )التً ٌرمز إلٌها على المستوى الشعبً بالح

ما تم االرتٌاب فً أن هناك رابطاً ما بٌن الذٌن نفذوا عملٌة االقتحام وبٌن 

حال فان رون زٌجلر السكرتٌر شخص قرٌب من الربٌس. ولكن على أٌة 

الصحفً لنكسون رفض التعلٌق على العملٌة ووصفها بؤنها عملٌة سطو من 

 الدرجة الثالثة.

وعند استدعاء ماكورد للشهادة فً المحكمة قدم نفسه بصفته عمٌبلً فً وكالة 

وبدأ مكتب المدعً العام لواشنطن حملة تحقٌق  CIAاالستخبارات المركزٌة الـ

، وفً النهاٌة قرر أن ماكورد كان ٌحصل CIAبٌن ماكورد والـ فً الصبلت

ٌّة(. فً  على دفعات من المال من لجنة إعادة انتخاب الربٌس المعروفة بـ )الح

ذلك الوقت تم استدعاء صحفً من صحٌفة الواشنطن بوست ٌدعى بوب 

وودورد أمام المحكمة، وكان قد حقق مع زمٌله كارل برنشتٌن فً عملٌة 

خبلل الشهور التالٌة. وكان معظم ما نشراه، بعد ذلك، قد عرؾ لمكتب السطو 

ومحققٌن حكومٌٌن آخرٌن كانوا، فً العادة،  FBIالتحقٌقات الفٌدرالً الـ

مصادر للصحفٌٌن مما ساعد على جعل قضٌة ووترجٌت تحت األضواء كما 

 سلط علٌها التركٌز اإلعبلمً وأحرج البٌت األبٌض. وكانت عبلقة وودورد

بمصدر ربٌس داخلً، سماه باسم المصدر الؽامض، ولم ٌتم الكشؾ عن هوٌته 

 قد أضافت المزٌد من الؽموض على القضٌة.

الربٌس نكسون وربٌس هٌبة موظفً البٌت األبٌض روب هالدمان كانا قد تم 

لعرقلة تحقٌق مكتب  CIAٌونٌو استخدام الـ 23التسجٌل لهما وهما ٌناقشان فً 

درالً فً قضٌة اقتحام ووترجٌت. وقد تبع هذا أن طلب نٌكسون التحقٌقات الفٌ

عن الجرٌمة واستند إلى حجة معقولة  FBIأن تبطا تحقٌقات الـ CIAمن الـ

ظاهرٌاً أن األمن القومً سوؾ ٌتعرض للخطر. فً الواقع فإن الجرٌمة وعدد 

 آخر من األلعاب والخدع القذرة استخدمت باسم لجنة إعادة انتخاب الربٌس

وبنحو ربٌس تحت إدارة هانت وجوردون لٌدي. وكانا قد عمبل، من قبل، فً 

البٌت األبٌض فً وحدة التحقٌقات الخاصة، التً كانت تحمل اسم رمزي، وهو 

وحدة السباكٌن. كانت مهمة هذه المجموعة البحث فً وجود موضع تسرب فً 
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صاً على عدم معلومات اإلدارة، وهً المعلومات التً كان البٌت األبٌض حرٌ

ظهورها للعلن، وهً أٌضا المجموعة، التً نفذت عملٌات عدة ضد 

الدٌموقراطٌٌن والمناهضٌن للحرب. وكانت أشهر العملٌات، التً نفذتها اقتحام 

مكتب عالم النفس دانٌل اٌلزبٌرج، الذي كان موظفاً سابقاً فً البنتاجون ووزارة 

تاجون إلى جرٌدة نٌوٌورك الخارجٌة األمرٌكٌة وسرب معلومات تخص البن

تاٌمز ونتج عن هذا أن تمت مقاضاته بتهمة التجسس والسرقة والتآمر. هانت 

ولٌدي لم ٌجدا شٌباً مفٌداً ولكنهما على أٌة حال أحرقا المكتب للتؽطٌة على 

 خداعهما.

وارتبطت عملٌة االقتحام بالبٌت األبٌض، فٌما بعد ولمدة طوٌلة، ولكنها فً 

ببت فً انهٌار أسس محاكمة اٌلزبٌرج بسبب سوء اإلدارة الوقت نفسه تس

الحكومٌة الواضح. وما زال، حتى الٌوم، هناك الكثٌر من الجدال حول درجة 

تورط شخصٌات بارزة فً البٌت األبٌض، مثل النابب العام جون مٌتشٌل 

وربٌس هٌبة أركان الحرب هالدٌمان ومساعدٌن بارزٌن فً البٌت األبٌض مثل 

 كولسون وجون ارلٌتشمان ونكسون نفسه فً قضٌة اٌلزبٌرج. تشارلز

فٌما ٌخص فضٌحة ووترجٌت وافق كل من جون مٌتشٌل الذي كان ربٌس 

لجنة إعادة انتخاب الربٌس ومدٌر الحملة جٌب ستٌورات ماجرودر وفرد الرو 

على خطط هانت ولٌدي الخاصة بالتجسس ومنها االقتحام ولكن ما إذا كان 

ر مباشرة من خبللها ٌظل ؼٌر واضح. ماجرودر، على سبٌل األمر قد سا

المثال، قدم عددا من الرواٌات المختلفة ومنها أنه سمع، مصادفة، نٌكسون وهو 

ٌؤمر مٌتشٌل بشن عملٌة اقتحام لجمع معلومات استخبارٌة حول أنشطة الري 

 اوبرٌن مدٌر لجنة الحملة االنتخابٌة الدٌموقراطٌة.

ثل المقتحمون األصلٌون مع لٌدي وهانت أمام م 1973ٌناٌر  8فً 

المحكمة، والجمٌع، باستثناء ماكورد ولٌدي، أقروا بالذنب وتمت إدانتهم جمٌعا 

بالتآمر والسرقة والتنصت. وكان المتهمون قد قدموا للمحاكمة باسم لجنة إعادة 

 انتخاب الربٌس وأقروا بؤنهم مذنبون ولكنهم لم ٌقولوا شٌبا، إال أن رفضهم
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االعتراؾ علنا بجرابمهم أؼضب قاضً المحكمة جون سٌرٌكا المعروؾ باسم 

 30"جون العقوبة القصوى" بسبب حكمه القضابً العنٌؾ. سٌرٌكا حكم بـ 

عاماً ولكنه أشار بوضوح إلى أنه سوؾ ٌعٌد التفكٌر فً المجموعة إذا أبدت 

فً عملٌة تعاونا أكبر. وقد استجاب ماكورد ودل ضمناً على تورط اللجنة 

االقتحام ودفع رواتب إلى المقتحمٌن من أجل التزام الصمت واعترؾ بالَقَسم 

 الزور.

الصلة ما بٌن فضٌحة اقتحام مبنى ووترجٌت بحملة إعادة انتخاب الربٌس 

ولجنة تموٌل الحملة اتسعت، بصفة مفاجبة وسرٌعة، وبدالً من أن تنتهً 

حقٌق اتسعت، بنحو ؼٌر مسبوق، بمحاكمة المقتحمٌن وإدانتهم فان دابرة الت

وضمت لجنة مجلس الشٌوخ، التً رأسها السٌناتور سام ارفٌن والتً شكلت 

لفحص قضٌة ووترجٌت وبدأت فً تقدٌم أوامر حضور أمام المحكمة لفرٌق 

 البٌت األبٌض.

أبرٌل اجبر نٌكسون على طلب االستقالة الثنٌن من أهم معاونٌه،  30وفً 

ارلٌتشمان، وكبلهما سرعان ما سوؾ ٌحكم علٌهما  هما روب هالدمان وجون

بالسجن. كما أنه أٌضا أقال مستشار البٌت األبٌض جون دٌن، الذي كان قد شهد 

لتوه أمام مجلس الشٌوخ وسوؾ ٌستمر لٌصبح شاهداً أساساً ضد نٌكسون نفسه. 

وفً الٌوم نفسه عٌن المدعً العام الجدٌد الٌوت رٌتشاردسون ومنحه سلطة 

ن مستشار خاص لمتابعة تحقٌق ووترجٌت المتنامً والذي سوؾ ٌكون تعٌٌ

ماٌو عٌن رٌتشاردسون  18مستقبل عن سلطة وزارة العدل االعتٌادٌة. وفً 

ارشٌبالد كوكس للمنصب. وبدأت جلسات االستماع، التً نقلتها شاشات 

 التلٌفزٌون األمرٌكٌة من مجلس الشٌوخ األمرٌكً.

الشاهد « دٌن»لجنة مجلس الشٌوخ والتً كان فٌها جلسات االستماع أقامتها 

النجم، وفٌها أٌضا قدم العدٌد من المسإولٌن الربٌسٌن السابقٌن فً إدارة نكسون 

شهادات مثٌرة ومفاجبة. وقد نقلت عبر شاشات التلٌفزٌون طوال الصٌؾ مما 

تسبب فً دمار سٌاسً هابل لنٌكسون. محققو مجلس الشٌوخ اكتشفوا أٌضا 
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ٌولٌو حٌث كشؾ ألكسندر بترفٌلد نابب مساعد الربٌس  13حرجة فً  حقٌقة

أنه خبلل مقابلة مع عضو فرٌق اللجنة كان نظام تسجٌل فً البٌت األبٌض قد 

سجل آلٌا كل شًء دار فً المكتب البٌضاوي وكان هو شرٌط التسجٌل الذي 

ببلت ٌمكن أن ٌثبت ما إذا كان نٌكسون أو دٌن ٌقوالن الحقٌقة حول المقا

 الربٌسة أم ال.

نٌكسون رفض وأشار إلى سلطة االمتٌاز التنفٌذي، التً ٌمتلكها وأمر كوكس 

من خبلل النابب العام رٌتشاردسون أن ٌرفض األمر بطلب الحضور... وكان 

رفض كوكس قد قاد إلى ما عرؾ، فٌما بعد، بمجزرة لٌلة السبت، التً جرت 

على اقالة رٌتشاردسون ومن ثم عندما أجبر نٌكسون  1973أكتوبر  20فً 

ناببه، بحثاً عن شخص فً وزارة العدل مستعد لطرد كوكس. وانتهى هذا 

البحث بروبرت بروك وربٌس اإلدارة الجدٌد، الذي أبعد المدعً الخاص. 

االدعاءات بالجرابم تسببت لنٌكسون فً حالة جعلته ٌقول جملته الشهٌرة لست 

 نوفمبر. 17ٌتدبرس فً فلورٌدا فً من مراسلً االسوش 400نصابا أمام 

وفً حٌن أن نٌكسون استمر فً رفض العودة إلى األشرطة الفعلٌة فانه 

وافق على نشر نسخة منقحة من الشرابط وبؤعداد كبٌرة. وهذه النسخ أكدت، 

بنحو كبٌر، شهادة دٌن أو رواٌته وتسببت فً المزٌد من الحرج عندما ظهر أن 

ونصؾ دقٌقة تم محوه من الشرٌط.  18رطة مدته جزءاً حاسماً من أحد األش

وعندها الم البٌت األبٌض سكرتٌرة نٌكسون روز ماري وودز التً قالت إنها 

بالمصادفة محت الشرٌط بؤن ضؽطت على زر خطؤ بٌنما كانت تجٌب على 

الهاتؾ. وعلى أٌة حال تناثرت الصور فً الصحؾ كلها وهً تجٌب على 

دواسة التً لها جزء ممتد وهً حركة صعبة على الهاتؾ وتضع قدمها على ال

دقٌقة  18أفضل العب جمباز. وقالت وقتها إنها قد بقٌت على هذا الوضع لمدة 

ونصؾ وهً المدة التً محٌت من الشرٌط. وفٌما بعد أصر المسإول عن 

التحلٌل الشرعً على أن الفارق قد كرر مسحه مرات عدة مما دحض تفسٌر 

 أنه محً بالمصادفة.
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قضٌة التبلعب فً األشرطة التً هً دلٌل أساس فً قضٌة ووترجٌت 

أجمعت هٌبة المحكمة  1974ٌولٌو  24انتقلت إلى المحكمة العلٌا. وفً ٌوم 

على ضرورة إصدار حكم قضابً باسم الوالٌات المتحدة ضد نٌكسون وقالت 

 إن إصراره على استخدام حق االمتٌاز التنفٌذي على األشرطة كان فارؼاً.

وأمرته المحكمة، فٌما بعد، أن ٌسلمهم إلى المدعً الخاص لٌون جاورسكً. 

 ٌولٌو امتثل لؤلمر وقدم األشرطة، التً أمر أن ٌقدمها إلى المحكمة. 30وفً 

أقر هٌربرت بورتر معاون نٌكسون فً حملته  1974ٌناٌر  28فً 

حقٌق فً خبلل المراحل األولى من الت FBIاالنتخابٌة بالذنب بكذبه على الـ

فبراٌر أقر محامً نٌكسون الشخصً هٌربرت  25قضٌة ووترجٌت. ثم فً 

كالمباش بالذنب فً تهمتٌن تخصان أنشطة حملة إعادة االنتخاب ؼٌر القانونٌة، 

فً حٌن أُسقطت تهم أخرى مقابل تعاون كالمباش فً محاكمات ووترجٌت 

 الجدٌدة.

لمشتركون فً كان المعاونون السبعة ا 1974فً األول من مارس 

ووترجٌت هالدٌمان وارلٌتشمان ومٌتشٌل وكولسون وجوردن سترانش 

وروبرت ماردٌن وكنٌث باركٌسون قد أدٌنوا بالتآمر لعرقلة تحقٌقات 

ووترجٌت، فً حٌن أطلقت هٌبة المحلفٌن الكبرى حكما على نٌكسون بؤنه متهم 

وشخصٌات  باالشتراك فً التعاون فً فضٌحة ووترجٌت. وأقر دٌن ماجرودر

أخرى فً الفضٌحة أٌضا بالذنب. وكتب كولسون فٌما بعد كتابه )مولود من 

جدٌد( وقال فٌه إنه منح تقرٌراً من معاون البٌت األبٌض تضمن بوضوح أن 

 كانت مشتركة فً جمٌع مراحل فضٌحة ووترجٌت. CIAالـ

 فً الثالث من أبرٌل أدانت هٌبة المحلفٌن الكبرى أٌد رٌنٌك حاكم والٌة

كالٌفورنٌا الجمهوري بثبلث تهم بالقسم الزور أمام لجنة مجلس الشٌوخ. وفً 

الخامس من أبرٌل أدٌن دواٌت تشابن سكرتٌر نٌكسون السابق المسإول عن 

التوظٌؾ بالكذب على هٌبة المحلفٌن. أصبح منصب نٌكسون فً موقؾ ؼٌر 

الخٌانة فً حٌن مستقر وبدأ مجلس النواب بتحقٌقات رسمٌة فً إمكانٌة إدانته ب
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 1974ٌولٌو  27فً  11صوتا مقابل  27صوتت لجنة الهٌبة القضابٌة بـ

وأوصت باستخدام أول بند من قانون االتهام بالخٌانة ضد الربٌس وعرقلة 

ٌولٌو كان بند القانون الثانً إساءة استخدام السلطة قد مرر،  29العدالة. ثم فً 

 ث بازدراء الكونجرس قد مرر أٌضا.ٌولٌو فقد كان االتهام الثال 30أما فً 

فً أؼسطس ظهر شرٌط لم ٌقدم، من قبل، سجل، قبل أٌام، فقط من عملٌة 

اقتحام مبنى ووترجٌت وفٌه تظهر الطرٌقة التً شكل فٌها كل من نٌكسون 

وهالدٌمان خطة منع التحقٌقات بتقدٌم ادعاءات مصطنعة تخص األمن القومً. 

اسم "طلقة الدخان" والذي كان آخر دلٌل فً وقد تمت اإلشارة إلى الشرٌط ب

الفضٌحة. وبعدها تخلت القلة التً ظلت مساندة لنٌكسون عنه وأعلن رجال 

الذٌن صوتوا ضد بنود قانون الخٌانة فً اللجنة أنهم سوؾ  11الكونجرس الـ

 ٌدعمون االتهام بالخٌانة عند إعادة أخذ األصوات فً الكونجرس بؤكمله.

مجلس الشٌوخ ضعٌفاً أٌضاً وبعد أن قال شٌوخ الحزب  كان دعم نكسون فً

الجمهوري، من قبل، إنه تصوٌت كاؾ وتثبت ادانته قرر نٌكسون االستقالة. 

أؼسطس  8وفً بٌان قومً ظهر على شاشات التلٌفزٌون األمرٌكٌة فً مساء 

أؼسطس. وأخٌراً لم تتم  9أعلن أن استقالته سوؾ تبدأ من مساء ٌوم  1974

ٌكسون بالخٌانة إذ أنه تجنب باستقالته تلك التهمة، وقد خلفه الربٌس محاكمة ن

سبتمبر عفوا شامبل عن نٌكسون ومنحه حصانة  8جٌرالد فورد الذي أعلن فً 

من ان تتم مقاضاته بؤي جرابم قد ٌكون ارتكبها عندما كان ربٌساً، بٌنما أصر 

 نٌكسون على انه بريء حتى وفاته.

ت السبعة فإن كولسون أقر بالذنب فً التهم الموجهة بالنسبة لمتهمً ووترجٌ

إلٌه والتً تخص قضٌة اٌلزبٌرج، وفً المقابل أسقطت التهم الموجهة إلٌه 

بالتؽطٌة على أنشطة لجنة إعادة االنتخاب كما حدث الشًء نفسه مع ستراشٌن. 

 أما األعضاء الخمسة الباقون فً القضٌة المتهمون فقد قدموا إلى المحاكمة فً

وجد الجمٌع ما عدا باركٌنسون  1975وفً األول من ٌناٌر  1974أكتوبر 

أمرت محكمة االستبناؾ بمحاكمة جدٌدة لماردٌان وبعدها  1976مذنبٌن. وفً 
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أسقطت جمٌع التهم الموجهة ضده. أما هالدٌمان وارلٌتشمان ومٌتشٌل فقد 

فً العام  وأخٌرا دخل ارلٌتشمان السجن 1977استنفدوا فرص االستبناؾ فً 

 .1977واالثنان اآلخران فً العام  1976

كان من توابع فضٌحة ووترجٌت، بنحو ؼٌر مباشر، أنها تسببت فً سن 

تشرٌعات جدٌدة قادت إلى تؽٌرات واسعة فً تموٌل الحمبلت االنتخابٌة. 

وكانت عامبلً ربٌساً فً مرور تعدٌبلت على قانون حرٌة المعلومات فً العام 

ة إلى طلب تقدٌم كشؾ جدٌد لحسابات أبرز رجال الحكومة ، باإلضاف1986

األمرٌكٌة. أٌضا قادت فضٌحة ووترجٌت إلى عصر إعبلمً جدٌد فً الوالٌات 

المتحدة إذ أصبحت وسابل اإلعبلم أكثر مؽامرة وشدة فً إبراز األنشطة 

السلبٌة للسٌاسٌٌن. وعلى سبٌل المثال، فإن رجبلً، مثل ولٌبر مٌلز، الذي كان 

من أعضاء الكونجرس البارزٌن، كان ٌقود سٌارته وهو ثمل مما أدى إلى 

وقوع حادث بعد أشهر عدة من استقالة نٌكسون وهً حوادث لم تكن الصحافة 

تذكرها، من قبل، إال أنها، بعد فضٌحة ووترجٌت، سجلتها وأبرزتها، بنحو 

 مبالػ فٌه، مما أدى إلى أن قدم الرجل، فً النهاٌة، استقالته.

وحٌث أن المتورطٌن فً قضٌة ووترجٌت كان معظمهم من أكبر 

الشخصٌات الحكومٌة ومن المحامٌن فان الفضٌحة لوثت سمعة مهنة المحامٌن، 

فً نظر الشعب األمرٌكً، ومن أجل إزالة هذا العار طالب الشعب األمرٌكً 

بتنظٌم فٌدرالً مباشر للمحامٌن، وسنت قوانٌن جدٌدة خاصة عدة بالمحامٌن 

األمرٌكٌٌن ومدى سلطاتهم القضابٌة. من ناحٌة أخرى، أثرت فضٌحة 

ووترجٌت على الوعً العالمً والمحلً، حتى أن العدٌد من الفضابح حملت 

اسم جٌت، مثل فضٌحة كونترا جٌت وواٌت ووترجٌت وترافل جٌت، فً 

جنوب أفرٌقٌا، وتشاٌنا جٌت وؼٌرها. واستخدم الروابً األمرٌكً تٌم دورسً، 

حو ساخر، فً رواٌته "القمع البرتقالً"، فكرة ارتباط الفضابح السٌاسٌة بن

ببلحقة "جٌت"، إذ ٌسعى مدٌر حملة انتخابٌة محتال وعمل جاهداً على 

الوصول إلى فضٌحة مدوٌة تنتهً بكلمة جٌت إلى إن تمكن، بعد سنوات 
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مضنٌة من البحث، من تحقٌق أمنٌته وهو فً دار للعجزة. 

[www.alankabout.com] 

بعد أن قدمنا تفاصٌل هذه الفضٌحة نسجل ما حققته من إٌجابٌات جوهرٌة 

أفاد القضاء واالعبلم والوعً األمرٌكً منها )على الرؼم من سلبٌاتها( وهً ما 

 ٌؤتً: 

تسببت فً سن تشرٌعات جدٌدة قادت إلى تؽٌٌرات واسعة فً تموٌل  – 1

 الحمبلت االنتخابٌة.

 1986انون المعلومات فً العام تسببت فً تعدٌل ق – 2 

 طلب تقدٌم كشؾ جدٌد لحساب أبرز رجال الحكومة األمرٌكٌة. – 3 

أدت إلى ازدهار إعبلمً جدٌد فً الوالٌات المتحدة، إذ أصبحت وسابل  – 4 

 اإلعبلم أكثر مؽامرة وشدة فً إبراز األنشطة السلبٌة للسٌاسٌٌن.

عب األمرٌكً مما أجبر الحكومة لوثت سمعة مهنة المحامٌن فً نظر الش – 5 

األمرٌكٌة على سن قوانٌن جدٌدة خاصة عدة بالمحامٌن األمرٌكان ومدى 

 سلطاتهم القضابٌة.

أنارت الوعً العالمً والمحلً إلى درجة أن العدٌد من الفضابح حملت  – 6

 اسم "جٌت" مثل كونترا جٌت وترافل جٌت فً جنوب أفرٌقٌا وتشابنا جٌت.

ٌحة بمنزلة شحنة كهربابٌة صادمة أنعشت مفاصل النسق كانت هذه الفض

القانونً والسٌاسً واإلعبلمً، وباتت هذه "المفاصل" عرضة للمراقبة 

والمحاسبة وعدم تركها ساببة. فالفضٌحة، إذن، ٌمكن تشبٌهها بالفلتر، الذي 

 ٌصفً وٌنقً األجزاء الؽربٌة والشاذة فً الوسط االجتماعً.

 

 إيراُ ديت –/ ب 5

 Iran – contra affairلفضٌحة الثانٌة هً إٌران جٌت أو إٌران كونترا ا
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(، التً عقدت Iran–Contra affairقضٌة إٌران كونترا )باإلنجلٌزٌة: 

بموجبها إدارة الربٌس األمرٌكً رٌؽان اتفاقاً مع إٌران لتزوٌدها باألسلحة 

ها مع العراق، بسبب حاجة إٌران الماسة إلى أنواع متطورة منها فً أثناء حرب

وذلك لقاء إطبلق سراح بعض األمرٌكان، الذٌن كانوا محتجزٌن فً لبنان، إذ 

كان االتفاق ٌقضً ببٌع إٌران عن طرٌق الملٌاردٌر السعودي عدنان خاشقجً 

صاروخ "تاو" مضادة للدروع وصوارٌخ هوك أرض جو  31000قرابة 

ن المحتجزٌن فً مضادة للطابرات، مقابل إخبلء سبٌل خمسة من األمرٌكا

 لبنان.

وعقد جورج بوش األب عندما كان نابباً للربٌس رونالد رٌؽان، فً ذلك 

الوقت، هذا االتفاق عند اجتماعه بربٌس الوزراء اإلٌرانً أبو الحسن بنً صدر 

فً بارٌس، اللقاء، الذي حضره، أٌضاً، المندوب عن المخابرات اإلسرابٌلً 

اشٌا"، الذي كان له دور ربٌس فً نقل تلك الخارجٌة "الموساد" "آري بن مٌن

، تم إرسال 1985األسلحة من إسرابٌل إلى إٌران. وفً آب/ أؼسطس من العام 

 DC-8صاروخاً من نوع "تاو" من إسرابٌل إلى إٌران على متن طابرة  96

دوالر  112171410انطلقت من إسرابٌل، باإلضافة إلى دفع مبلػ مقداره 

لحساب فً مصرؾ سوٌسرا ٌعود إلى تاجر سبلح  أمرٌكً إلى اإلٌرانٌٌن

، تم 1985إٌرانً ٌدعى "ؼوربانٌفار". وفً تشرٌن الثانً/ نوفمبر من العام 

صاروخاً  62صاروخاً تم شحنها من البرتؽال وإسرابٌل، تبعها  18إرسال 

 آخر أرسلت من إسرابٌل.

الخلٌج كونترا تعرؾ أٌضا بـ)فضٌحة إٌران جٌت(، فً أثناء حرب  -إٌران 

األولى، فً ثمانٌنٌات القرن الماضً، كانت أمرٌكا تمّثل الشٌطان األكبر 

بالنسبة لئلٌرانٌٌن الذٌن تبعوا الخمٌنً فً ثورته ضد نظام الشاه. وكانت أؼلب 

دول العالم تقؾ فً صؾ العراق ضد إٌران وبعضها، بنحو شبه مباشر، مثل 

ة ظهرت بوادر فضٌحة بٌع الكوٌت والسعودٌة وأمرٌكا، فً خبلل تلك المد

أسلحة أمرٌكٌة إلٌران "العدّوة" قد تكون السبب الربٌس فً سقوط الربٌس 

، وخبلل والٌة 1985األمرٌكً، فً ذلك الوقت، رونالد رٌؽان، ففً العام 
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رونالد رٌؽان الرباسٌة الثانٌة، كانت الوالٌات المتحدة تواجه تحدٌات دبلوماسٌة 

ألوسط وأمٌركا الوسطى. وكان رٌؽان ومدٌر وعسكرٌة كبٌرة فً الشرق ا

الـ"سً آي أٌه"، وقتها، وٌلٌام جً. كٌسً معروفٌن بخطاباتهما وسٌاساتهما 

القوٌة المناوبة لبلتحاد السوفٌٌتً، وكان "جٌتس"، الذي كان نابب "كٌسً"، 

 ٌشاطرهما هذا التوجه األٌدٌولوجً.

إذ كانت مخططاً سرٌاً  كونترا" فً مرحلة اإلعداد، -وقتبذ كانت "إٌران 

تعتزم إدارة رٌؽان بمقتضاه بٌع أسلحة إلى دولة عدوة هً إٌران، واستعمال 

أموال الصفقة لتموٌل حركات "الكونترا" المناوبة للنظام الشٌوعً فً 

نٌكاراؼوا. ومن أجل تسوٌػ هذه األعمال، رأى مسإولو اإلدارة األمٌركٌة، 

تؤٌٌد من رجال االستخبارات. بطبٌعة حٌنبذ، أن بهم حاجة ماسة إلى دعم و

الحال، لم ٌكن الموظفون فً مكتبً ٌعرفون شٌباً بخصوص مخططاتهم، ؼٌر 

اإلسهام فً تقرٌر االستخبارات  1985أن السٌاق، الذي ُطلب فٌه منا فً العام 

القومً حول موضوع إٌران كان معروفاً لدى الجمٌع. 

[https://ar.wikipedia.org] 
هذه الفضٌحة فً كونها صفقة سرٌة ؼٌر معلنة تسترت علٌها تكمن أركان 

الرباسة األمرٌكٌة )رٌؽان( فً بٌعه أسلحة لعدوه مقابل إطبلق سراح بعض  

)الكونترا( المناوبة للنظام الشٌوعً فً نٌكاراؼوا وعند معرفة السلطة الرابعة 

و هذه الصفقة السرٌة أزالت الؽطاء عنها وكشفت لعبتها فً مساعدة عد

للحكومة األمرٌكٌة، آنذاك، أدت الى سقوط الربٌس األمرٌكً رونالد رٌؽان فً 

وهذه إحدى إٌجابٌات الفضابح ألنها أدت إلى إسقاط أعلى موقع  1985العام 

هرمً فً النظام السٌاسً فً أقوى دولة فً العالم بسبب صفقته السرٌة مع 

للنظام الشٌوعً من دون  عدو الحكومة واستخدام أموالها لتموٌل حركات مناوبة

أخذ رأي الحكومة وقرارها. مثل هذه اإلٌجابٌة للفضٌحة ال تحصل فً األنظمة 

الشمولٌة والدكتاتورٌة ذات الحكم األوحد أو الحزب الواحد، بل فً المجتمعات 

ذات األنظمة الدٌمقراطٌة، التً تمتع السلطة الرابعة باستقبللٌة وحرٌة من 

 النظام الحاكم.
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 فاتيكاُ ديت –خ / 5

أعلنت  2014الفضٌحة الثالثة فضٌحة الفاتٌكان جٌت فً مطلع العام 

كاهن على ترك الحٌاة الكهنوتٌة فً عهد البابا  400الفاتٌكان أنه تم إجبار 

السابق بندٌكتوس السادس عشر، بعد فضٌحة التحرش الجنسً بؤطفال اقترفها 

تاب "فاتٌكان جٌت" للكاتب أفراد فً اإلكلٌروس الكاثولٌكً. جاء ذلك فً ك

 ممدوح الشٌخ.

ٌرصد خبلله الكاتب قصة الفضابح الجنسٌة فً الفاتٌكان، وأوضح أن 

الفاتٌكان تواجه أسوأ أزمة فً تارٌخ الكنٌسة الكاثولٌكٌة، وهً قضٌة االستؽبلل 

الجنسً للقاصرٌن. استعرض، خبلل صفحات الكتاب، الموضوعات والمقاالت 

 ؾ األمرٌكٌة واإلٌطالٌة والبرٌطانٌة.التً تناولتها الصح

ٌلخص الكاتب ما ٌحدث فً الفاتٌكان عبر أربع مشاهد، وٌتناول المشهد 

األول "أسوأ أزمة بتارٌخ الكنٌسة الكاثولٌكٌة"، واعتمد فً ذلك على تقرٌر قناة 

 الجزٌرة لٌنقل تؽطٌات الصحافة الؽربٌة ألزمة االنتهاكات الجنسٌة.

نه مع تسارع وتٌرة الكشؾ عن مزٌد من فضابح ٌقول ممدوح الشٌخ إ

تحرش أساقفة كنٌسته باألطفال جنسٌاً، وعّد بعضهم فً إٌرلندا االعتذار الذي 

 قدمه بهذا الشؤن سبة وإهانة.

كما وصؾ ربٌس المركز اإلٌطالً "الكاراماٌا بوٌنا" المتخصص فً 

برٌطانٌة، مناهضة التعذٌب، فً حدٌث نقلته عنه صحٌفة "ذي أوبزٌرفر" ال

الكنٌسة بؤنها الٌوم "مذعورة" مع الكشؾ عن عدد متزاٌد من ضحاٌا االستؽبلل 

الجنسً فً الببلد، التً هً مهد أكبر تجمع لرجال الدٌن الكاثولٌك. وجاء فً 

المشهد الثانً، أسباب استقالة بابا الفاتٌكان "بنٌدٌكتوس السادس عشر"، وهو 

 سة الكاثولٌكٌة.األمر ؼٌر المسبوق فً تارٌخ الكنٌ
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وأرجع البابا بنٌدٌكتوس الساس عشر أسباب استقالته بسبب تقدمه فً السن 

وعدم قدرته على أداء واجباته على أكمل وجه". ووصؾ المحللون السٌاسٌون 

استقالته بؤنها نهاٌة ثمانً سنوات عاصفة ومحزنة، فهو جاء حامبلً صفات 

ات، إال أن أؼلب رسابله لم تصل إلى المفكر المحافظ القادر على مواجهة التحدٌ

األسماع، ألسباب منها: سلسلة من خبلفات جدلٌة كانت من صنعه، واحتجاجات 

ؼاضبة، السٌما فً أوروبا، بسبب ارتكاب قساوسة كاثولٌك انتهاكات جنسٌة 

 مع أطفال.

وتطرقت الصحٌفة البرٌطانٌة إلى تارٌخ من فضابح رجال الدٌن فً عهده 

اته الثمانً التً أمضاها زعًٌماً للكاثولٌك فً العالم حفلت كلها قابلة إن "سنو

تقرًٌبا بالفضابح. وكانت الفضابح موجودة، من قبل تقلده للمنصب، فً كل من 

شهد سلسلة من الفضابح الجنسٌة  2010الوالٌات المتحدة وإٌرلندا، إال أن العام 

مسا وبلجٌكا وهولندا العلنٌة فً عدد من البلدان األوروبٌة والسٌما فً الن

 والنروٌج وألمانٌا".

وتابعت "أن البابا نفسه تؤثر بواحدة من تلك الفضابح عندما كان ربٌس 

أساقفة "مٌونٌخ"، حٌث سمح بعودة أحد رجال الدٌن المعروؾ بمٌوله الجنسٌة 

 نحو األطفال لممارسة واجباته الكهنوتٌة والتواصل مع األطفال.

ي الصدام بٌن الفاتٌكان واإلعبلم الؽربً، وأشار وجاء المشهد الثالث لٌحو

الشٌخ، إلى محاوالت الكنٌسة تفسٌر الحجم الكبٌر من االهتمام بالفضٌحة 

بتفسٌرات تآمرٌة وجدت فً اإلعبلم "الشٌطان المناسب"، الذي ٌمكن تحمٌله 

المسإولٌة، وذلك عبر اتهامه بالتصعٌد والتضخٌم وتعمد تصفٌة الحسابات مع 

 كان.الفاتٌ

وتناول المشهد الرابع "مٌثاق األمم المتحدة لحقوق الطفل"، إذ أرسلت الهٌبة 

القابمة على المٌثاق البحة من القضاٌا إلى الفاتٌكان وطلبت معلومات مفصلة 

 حول جمٌع حاالت االنتهاك الجنسً، التً تعرض لها أطفال.
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شدة، الفاتٌكان انتقدت األمم المتحدة، ب 2014وأوضح الكاتب أنه فً فبراٌر 

بسبب تبنٌه سٌاسات تسمح "بنحو منهجً" للقساوسة باإلساءة الجنسٌة إلى آالؾ 

 األطفال، مثل االؼتصاب والتحرش الجنسً.

وأضافت "لجنة األمم المتحدة المعنٌة بحقوق الطفل" أن الكرسً البابوي 

ال أو ٌجب أن "ٌقٌل من فوره" جمٌع رجال الدٌن المعروفٌن بإساءتهم إلى األطف

أصدر الفاتٌكان إحصاءات  2014الذٌن ٌشتبه بؤنهم اقترفوا بذلك. وفً ماٌو 

شاملة بشؤن كٌفٌة معاقبة القساوسة المتهمٌن باالؼتصاب والتحرش باألطفال 

 2572قسٌساً، فٌما أوقع عقوبات أقل على  848للمرة األولى، معلناً فصل 

 3400إحالة أكثر من تمت  2004آخرٌن خبلل العقد الماضً، ومنذ العام 

. 2013حالة فً العام  401قضٌة اعتداء جنسً إلى الفاتٌكان بٌنها 

[[www.masralarbia.com  

تمٌط هذه الفضٌحة اللثام عن أبشع انحراؾ جرمً فً حق أطفال قُصر تم 

ٌُفترض ان ٌكونوا من حملة المبادئ اإلنسانٌة  تؤمٌنهم تحت رعاٌة افراد 

مٌة الجلٌلة لتنشبتهم تنشبة دٌنٌة ملتزمة بالفرابض والدٌنٌة السماوٌة السا

والتعلٌمات الرصٌنة والمستقٌمة. ولكن بعد أن انتشرت هذه الفضٌحة بنحو 

مخٌؾ عبر السلطة الرابعة. ومن نافلة القول إن هذه الفضٌحة ال تتضمن 

التنصت والتجسس على اآلخر وال المنافسة معه حول منصب موقعً معٌن، بل 

خٌانة شرؾ المسإولٌة الدٌنٌة تجاه متلقًٍ قاصر وهذه جرٌمة ذات  انطوت على

حدٌن، الحد األول الجنوح عن المسإولٌة الدٌنٌة األخبلقٌة الملقاة على عاتق 

المرسل )الكاهن أو رجل الدٌن(، والحد الثانً اؼتصاب أو تحرش جنسً على 

 متلقً قاصر.

ٌد الفعلً فٌمثل التحرش هذا على صعٌد التفاعل االجتماعً. أما على الصع

فضٌحة دٌنٌة وأخبلقٌة تستحق دراستها من باحثٌن اجتماعٌٌن ومتابعة 

مثالبها على الضحاٌا الناشبة وما تإول إلٌه على حٌاتها المستقبلٌة. كانت 

 مثالبها ما ٌؤتً: 
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تزاٌد عدد المشككٌن من المسٌحٌٌن بالدٌن المسٌحً نفسه، ولٌس فقط فً  – 1

 داته.معتقد من معتق

 تراجع ثقة المسٌحٌٌن بالكنٌسة. – 2  

 تزاٌد جنوح الكرادلة نحو الشذوذ الجنسً. – 3  

استقالة بابا الفاتٌكان بنٌدٌكتوس السادس عشر بسبب ارتكاب قساوسة  – 4  

كاثولٌك انتهاكات جنسٌة مع أطفال فً العدٌد من البلدان األوروبٌة )النمسا 

 انٌا واٌرلندا والوالٌات المحدة(.وبلجٌكا وهولندا والنروٌج وألم

 أما الوظٌفة اإلٌجابٌة لهذه الفضٌحة فكانت ما ٌأتً: 

مطالبة لجنة األمم المتحدة المعنٌة بحقوق الطفل بوجوب اتخاذ الكرسً  – 1

البابوي قراراً باإلقالة الفورٌة لجمٌع رجال الدٌن المعروفٌن بإساءتهم إلى 

 قترفوا ذلك.األطفال، أو الذٌن ٌشتبه بؤنهم ا

كاهن على ترك الحٌاة الكهنوتٌة فً عهد البابا  400إجبار الفاتٌكان  – 2  

 السابق بنٌدٌكتوس السادس عشر.

أضحت هذه الفضٌحة بمنزلة شحنة كهربابٌة صادمة إلنعاش اإلصبلح  – 3  

 الكاثولٌكً فً المإسسة الدٌنٌة.

 الكهنة. عكست هذه الفضٌحة الفساد األخبلقً المتفشً عند – 4 

 إخضاع المإسسة الدٌنٌة للمراقبة اإلعبلمٌة والشعبٌة والقانونٌة.  – 5 

 

 برمير ديت –/ خ 5

أما الفضٌحة الرابعة فهً فضٌحة برٌمر جٌت وهذا النوع من الفضابح 

اختلؾ عن الفضابح السابقة من حٌث كونها ال تمثل تجسساً أو منافسة رباسٌة 

سٌاً أو تلوٌث سمعة مإسسة، بل تنصٌب محتل أو خٌانة وطنٌة أو اؼتصاباً جن

حكومة حرامٌة، بصفة متعمدة ومقصودة، لمجتمع أُخِضع لبلحتبلل بؽرض 
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النسقٌة، وتعطٌل وظابفه المهنٌة والنسقٌة وتهجٌر  –تفكٌك ركابزه البنابٌة 

كوادره الكفوءة ذات الخبرة المإسسٌة ونهب ثرواته وتهرٌبها إلى الخارج 

ٌة مبنٌة على طابفٌة مفتعلة وتقسٌم العراق عرقٌاً وتشجٌع وافتعال حرب أهل

المذهب الجعفري على ممارسة طقوس طابفٌة تجاوزها الزمن وال تمت إلى 

روح العصر المتنور والمنفتح على العالم المتقدم، وممارسة الفساد بجمٌع 

أنواعه بنحو علنً من دون حسٌب أو رقٌب أو عقاب واستخدام الملٌشٌات 

ٌة من أجل الحصول على مكاسب ؼٌر مشروعة والقتل العشوابً على الفبو

 الهوٌة وبطرق همجٌة بوساطة التفخٌخات واألحزمة الناسفة.

فً الواقع، هذه الفضٌحة انكشفت عن طرٌق السلطة الرابعة فً الصحؾ 

األمرٌكٌة )الواشنطن بوست(، من خبلل نصابح الحاكم المدنً األمرٌكً بول 

ألمرٌكً فً العراق )جون نٌؽرو بونتً(، قبل التحاقه، إذ برٌمر للسفٌر ا

عن كٌفٌة التعامل مع  2004 – 12- 15نشرت الصحٌفة هذه النصابح بتارٌخ 

أفراد الحكومة العراقٌة التً نصبتها األجهزة االستخباراتٌة األمرٌكٌة وهً ما 

 ٌؤتً: 

صفهم كذابون، إٌاك أن تثق بؤّي من هإالء الذٌن آوٌناهم وأطعمناهم، ن – 1

 والنصؾ اآلخر لصوص.

 مختالون ال ٌفصحون عما ٌرٌدون وٌختبإون وراء أقنعة مضللة. – 2

ٌتظاهرون بالطٌبة واللٌاقة والبساطة، والورع والتقوى، وهم، فً الحقٌقة،  – 3

على النقٌض من ذلك تماما فالصفات الؽالبة هً: الوضاعة والوقاحة وانعدام 

 الحٌاء.

رنك قشرة الوداعة الناعمة فتحت جلد هذا الحمل، الذي ٌبدو احذر أن تؽ – 4

حمٌمٌاً وألٌفاً ستكتشؾ ذبباً مسعوراً، ال ٌتردد من قضم عظام أمه وأبٌه، 

ووطنه الذي ٌؤوٌه، وتذكر دابماً أن هإالء جمٌعاً سواء الذٌن تهافتوا على 

قة الفتات أم الذٌن التقطناهم من شوارع وطرقات العالم هم من المرتز

 والإهم األول واألوحد ألنفسهم.
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حاذقون فً فن االحتٌال وماكرون كما الثعالب ألننا أٌضا دربناهم على أن  – 5

 ٌكونوا مهرجٌن بؤلؾ وجه ووجه.

ٌرٌدون منا أن ال نرحل عن العراق وٌتمنون أن ٌتواجد جنودنا فً كل  – 6

م مستعدون شارع وحً وزقاق وأن نقٌم القواعد العسكرٌة فً كل مدٌنة وه

أن ٌحولوا قصورهم ومزارعهم، التً اؼتصبوها، إلى ثكنات دابمٌة لقواتنا، 

ألنها الضمانة العملٌة الوحٌدة الستمرارهم على رأس السلطة، وهً الوسٌلة 

المتوفرة لبقابهم على قٌد الحٌاة. لذلك تجد أن هذه الوجوه تمتلا رعباً 

ضٌاً هو )فوبٌا انسحاب وٌسكنها الخوؾ الممٌت ألنها تعٌش هاجساً مر

القوات االمرٌكٌة(، الذي ال ٌنفك عنها لٌبلً ونهاراً. وقد أصبح التشبث ببقاء 

 قواتنا أحد أبرز محاور السٌاسة الخارجٌة لجمهورٌة المنطقة الخضراء.

ٌجٌدون صناعة الكبلم المزوق وضروب الثرثرة الجوفاء مما ٌجعل  – 7

حوال كلها بلداء وثقبلء، لٌس بوسع المتلقً فً حٌرة من أمره وهم فً اال

 أحد منهم أن ٌحقق حضوراً حتى بٌن أوساط زمبلبه وأصحابه المقربٌن.

فارؼون فكرٌاً وفاشلون سٌاسٌاً لن تجد بٌن هإالء من ٌمتلك تصوراً  – 8

مقبوالً عن حل لمشكلة أو بٌان رأي ٌعتد به إال أن ٌضع مزاجه الشخصً 

ٌاً عن أنانٌة مفرطة أو حزبٌة بصرؾ النظر فً المقام األول تعبٌراً مرض

 عن ]ي اعتبار وطنً ]و موضوعً.

ٌعلمون علم الٌقٌن أنهم معزولون عن الشعب ال ٌحظون بؤي تقدٌر أو  – 9

اعتبار من المواطنٌن ألنهم منذ األٌام األولى، التً تولوا فٌها السلطة فً 

من مادة استعمالٌة  مجلس الحكم االنتقالً الموقت أثبتوا أنهم لٌسوا أكثر

 وضٌعة فً سوق المراهنات الشخصٌة الرخٌصة.

ٌإمنون أن االحتٌال على الناس ذكاء، وأن تسوٌؾ الوعود شطارة،  – 10

واالستحواذ على أموال الؽٌر واؼتصاب ممتلكات المواطنٌن ؼنابم حرب، 

لذلك هم شرهون بإفراط تقودهم ؼرابزٌة وضٌعة، وستجد أن كبٌرهم، كما 

م، دجالون ومنافقون، المعمم الصعلوك والعلمانً المتبختر سواء صؽٌره
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بسواء، وشهٌتهم مفتوحة على كل شًء، األموال العامة واألطٌان، واقتناء 

القصور، والعربدة المجنونة، ٌتهالكون على الصؽابر والفتات بكل دناءة 

 وامتهان. 

ألنهم األقرب  وبالرؼم من كل المحاذٌر والمخاوؾ فإٌاك أن تفرط بؤي منهم

إلى مشروعنا فكراً وسلوكاً، وضمانًة مإكدة، إلنجاز مهماتنا فً المرحلة 

الراهنة، وأن حاجتنا لخدماتهم طبقاً الستراتٌجٌة الوالٌات المتحدة، الزالت 

قابمة وقد تمتد إلى سنوات اخرى قبل أن ٌحٌن تارٌخ انتهاء صبلحٌتهم 

تة( لم ٌحن وقت رمٌها أو إهمالها االفتراضٌة، بوصفهم )مادة استعمالٌة مإق

 [ www.albarsah.netبعد. ]

بعد أن فرؼنا من توصٌؾ مضمون الفضٌحة الهادفة إلى التستر على 

معطٌات )ؼزو واحتبلل العراق( نذهب إلى تحلٌل الصفات والسمات الشخصٌة 

التً اتّسَم بها أعضاء الحكومة العراقٌة، التً اختارها ُصّناع االستراتٌجٌة 

ألمرٌكٌة، الذٌن ٌحملون الصفات والسمات القذرة نفسها وهذا ما اعترؾ به ا

برٌمر عندما قال إنهم األقرب إلى مشروعنا فكراً وسلوكاً واحتٌاجاً لخدمة 

استراتٌجٌة الوالٌات المتحدة. أي كبلهما سٌان فً االحتٌال والتظاهر والمكر 

حٌاء ال ٌهمهما العراق سوى والدجل والتسوٌؾ واالستحواذ والوقاحة وانعدام ال

ثروته، التً نهبوها. وكبلهما مرتبط وجوده فً العراق من خبلل اعتماد الواحد 

على اآلخر، أعنً أن استراتٌجٌة االحتبلل األمرٌكً ترمً إلى البقاء فً 

العراق إلى حٌن نضوب البترول ونفاد ثروته، وفً اآلن نفسه، إن بقاء حكومة 

وقحٌن ومعدومً الحٌاء مرتبط بوجود االحتبلل اللصوص والمحتالٌن وال

األمرٌكً فً العراق. بتعبٌر آخر، إن بقاء الوجود األمرٌكً فً العراق معتمد 

على هذه الحكومة الوضٌعة والمحتالة )كٍل منهما معتمد على اآلخر فً 

 وجودهما فً العراق( 

بة ال تتم من فً الواقع هذا االنتقاء الدقٌق لهذه الشخصٌات الوضٌعة والدنٌ

أجهزة إنسانٌة ونزٌهة وشفافة أو موضوعٌة ذات مبادئ أخبلقٌة راقٌة، بل من 
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أجهزة على شاكلتهم، هذا من جانب ومن جانب آخر، فإن اختٌارهم متعمد لكً 

ٌمارسوا اللصوصٌة والفتنة الطابفٌة والعرقٌة واؼتصاب مال الؽٌر واإلفراط 

راقٌٌن وإلهابهم بهذه الممارسات فً ؼرابزهم الوضٌعة من أجل إشؽال الع

اإلجرامٌة ونسٌان )الحرب وآثاره المدمرة، التً ارتكبتها القوات األمرٌكٌة فً 

العراق وطلب الحكومة العراقٌة مساعدة الحكومة األمرٌكٌة ودعمها وإسنادها 

العسكري واألمنً(. ولما كان كبلهما ٌمثبلن وجهٌن لعملة واحدة فإن هدؾ 

باراتٌة إشؽال العراقٌٌن بهذه الجراثٌم البشرٌة من العراقٌٌن األجهزة االستخ

الملتقطٌن من شوارع العالم وطرقاته مشردٌن ال مؤوى وال مهنة لهم سوى 

 الوضاعة والوقاحة واالحتٌال.

ال جرم، إذن، من القول إن الحكومة األمرٌكٌة ال ترٌد تنمٌة العراق وبناءه 

ات العراق العلمٌة والمهنٌة إلعادة اعماره وال ترٌد أٌضاً االعتماد على كفاء

وذلك لكً تستمر فً تنفٌذ استراتٌجٌتها، التً تضمنتها فً ؼزوها للعراق. 

لذلك وجدنا العراق والعراقٌٌن قد ابتلٌا بنوعٌن من األشرار والمجرمٌن، األول 

استعماري أجنبً طامع فً ثروته وخبراته وتدمٌره، والثانً عمٌل لؤلول له 

ت الشخصٌة نفسها لؤلول فً اإلجرام واالحتٌال والصعلكة وانعدام الحٌاء السما

ونهب المال العراقً وتهرٌبه إلى الخارج من أجل إفقار العراق وإذالل 

العراقٌٌن عبر األفراط والتفرٌط بكفاءاته الخبلقة والمبدعة وثروته الهابلة 

 لبشرٌة.ووثابقه األصلٌة وآثاره، التً أسهمت فً بناء المدنٌة ا

وعلى الجملة، كبلهما مخربان مهدمان ناهبان عدوانٌان إلنسانٌة العراق 

وثروته الطبٌعٌة ومخربان لعمرانه وممزقان لنسٌجه االجتماعً وٌّصبان فً 

خدمة االستراتٌجٌة األمرٌكٌة فً الهٌمنة على مصادر الطاقة فً الشرق 

هذا ما جعلنا نعّدها األوسط واستمرارها فً بناء إمبراطورتٌها الحالمة، و

 فضٌحة وُنكنٌها بـ"فضٌحة برٌمر جٌت" أسوة بفضابح جٌت.

لكن هذه الفضٌحة كان لها وظٌفة إٌجابٌة على الرغم من سلبٌاتها الكثٌرة 

 وهً: 
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 رفض المجتمع العراقً بؤؼلب شرابحه لبلحتبلل األمرٌكً. – 1

ٌّة وكردٌة(.رفض العراقٌٌن لتقسٌم العراق إلى أقالٌم ثبلثة )شٌعٌ – 2  ة وُسن

ظهور الربٌع العراقً مطالباً بمحاربة الفساد السٌاسً والمالً واإلداري  – 3

 وإدانة المحاصصة الطابفٌة ورفضها.

ازدهار حٌوٌة الوسابل اإلعبلمٌة فً فضح الفاسدٌن وأعضاء الحكومة  – 4

 الحرامٌة وبطاناتها المصلحٌة واالنتهازٌة.

ند العراقٌٌن )عند الشباب والعمال والفبلحٌن تنامً الوعً السٌاسً ع – 5

وأبناء الطبقة الوسطى( وترجمته فً تظاهراتهم الٌومٌة أبان الربٌع األول 

 .2015والربٌع الثانً عام  2011فً العام 

 

 املالكي ديت  –/ ج 5

الفضٌحة الخامسة هً فضٌحة المالكً جٌت، بسبب ارتباط هذه الفضٌحة 

بارزة وألن قضٌتها اإلجرامٌة أخذت طابع ؼسٌل  بشخصٌات سٌاسٌة وقٌادٌة

أموال واختبلس والمتاجرة بالجنسٌة والرقم الوطنً وإصدارها إلى رجال 

أعمال عراقٌٌن وعرب مقابل مبالػ مالٌة وصلت كل حالة إلى ملٌون دوالر 

تدفع إلى مدٌر عام دابرة المخابرات األردنٌة السابق، واكتشاؾ حالة مرضٌة 

م السٌاسً والتجاري وتهرب المفضوحٌن من الرقابة واستؽبلل مسٌبة للنظا

مناصبهم الحكومٌة رفٌعة المستوى وتكسبهم المالً ؼٌر المشروع عبر ابتزاز 

صبلحٌات المواقع المسإولة والتحاٌل على القانون سمٌنا هذه القضٌة بـ)جٌت( 

ضٌحة بدءاً ووصمنا هذه الجرٌمة بالفضٌحة ألنها كانت تمثل ركابز لمقومات الف

من سرٌة األداء والتستر علٌه مروراً باختراق القانون واستؽبلل المناصب 

القٌادٌة العلٌا وصوالً إلى تدخل السلطة الرابعة فً كشؾ أسرار بالؽة السرٌة 

المتستر علٌها، وتدخل وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة فً فضح هذه الصفقات 

 حداث بـ)فضٌحة مالكً جٌت(.السرٌة، ذلك كله دعانا إلى تسمٌة هذه األ
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ومن نافلة القول إن التصرفات، التً تخالؾ القانون أو األحداث الطبٌعٌة 

البد أن تترك آثاراً تبرز للعٌان فً كشؾ بعض من فعلها بخاصة وأنها تمارس 

فً الحٌاة الٌومٌة ضمن اٌقاعات المناشط االجتماعٌة ولما كانت السلطة الرابعة 

المناصب العلٌا فؤنه لٌس من الصعوبة المستمرة أن تبقى  فاتحة رصدها لشاؼلً

هذه المخالفات القانونٌة مكتومة أو مبطنة ومتستراً علٌها. أما ما هً هذه 

اإلٌقاعات للحٌاة الٌومٌة، التً ال تقبل التكتم والتستر الدابم فً هذه الفضٌحة 

 فكانت ما ٌؤتً: 

ة ونواب من ؼٌر كتلة حزب شراء ذمم مشاٌخ وصحفٌٌن ومثقفٌن وأساتذ – 1

 الدعوة.

 تموٌل مصارٌؾ حزب الدعوة ومقراته. – 2

إرشاء مدٌر عام دابرة المخابرات األردنٌة السابق مقابل تزوٌد المالكً،  – 3

بنحو سري ودوري، كل ثبلثة شهور، بتقارٌر حول أعداد القٌادات البعثٌة 

نهج حكومة والشخصٌات السٌاسٌة المستقلة والصحفٌٌن المعارضٌن ل

 المالكً وعناوٌنهم وأموالهم وشركاتهم.

شراء دعم القٌادات البعثٌة الموجودة فً األردن لؽرض حصول المالكً  – 4

 على رباسة الوزراء لوالٌة ثانٌة وهذا ما حدث فعبلً 

 تصدٌر النفط العراقً إلى إسرابٌل. – 5

 ما ٌأتً: بعد هذا االستطراد ندلف إلى محٌط الفضٌحة بصفة مفّصلة وهً 

وفً مطار الملكة علٌاء الدولً تم  2012/ 1/ 25بعد ظهر ٌوم األربعاء 

القاء القبض على الفرٌق )محمد عبد اللطٌؾ الذهبً( مدٌر عام دابرة 

المخابرات األردنٌة السابق ونجله عندما كانا ٌرومان التوجه إلى إحدى الدول 

اكثر من ثبلثة أعوام  األوربٌة، وكان الذهبً قد تم طرده من منصبه، قبل

 2007لؽاٌة  2005بموجب مرسوم ملكً، وتولى رباسة الجهاز بٌن عامً ) 

( والطرد كان بسبب فضٌحة اختبلسه وفساده وؼسٌل األموال والمتاجرة 
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بالجنسٌة والرقم الوطنً والجوازات وإصدارها إلى رجال أعمال عراقٌٌن 

عن كل جنسٌة وجواز ورقم  وعرب مقابل مبالػ مالٌة وصلت إلى ملٌون دوالر

وطنً، وقد ارتكب الذهبً ذلك، خبلل مدة ترإسه لجهاز المخابرات وبعد 

 صدور مذكرة إلقاء قبض من قبل القضاء األردنً.

هذا وعلمت "المنظمة" من مصدر حكومً مسإول مطلع فً وزارة النفط 

ومن خبلل اتصال عاجل وردنا منه خبلل األٌام الماضٌة لؽرض وضعنا فً 

صورة الحدث من الداخل، قدر اإلمكان، وذلك لتورط مسإولٌن ومستشارٌن 

ووزراء فً حكومة )نوري المالكً( بملؾ ؼسٌل أموال النفط العراقً المصدر 

إلى األردن، إذ أفاد لنا السٌد المسإول مشكوراً أن: "المكتب الخاص بمستشاري 

الهلع، بعد انتشار خبر نوري المالكً ونجله أحمد فً حالة من اإلرباك الشدٌد و

إلقاء القبض على مدٌر المخابرات األردنً السابق )محمد الذهبً( ألن هناك 

عبلقة سابقة ووطٌدة ربطت االثنٌن معاً، منذ األشهر األولى لتولً )نوري 

 المالكً( رباسة الوزراء االولى.

فً حٌنها، اقترح وزٌر النفط السابق )حسٌن الشهرستانً( على )المالكً( 

فً اجتماع خاص ضم باإلضافة إلٌهما كبلً من: )سمٌر حداد / أبو زٌنب( 

القٌادي فً حزب الدعوة والمشرؾ العام على جهاز مخابرات حكومة المالكً 

وكالة، وكذلك )طارق نجم عبد هللا/ أبو منتظر( مدٌر مكتب المالكً سابقاً، 

ل على الخط فضبلً عن )أحمد نوري المالكً( نجل ربٌس الوزراء، الذي دخ

مإخراً الشتراكه باالستحواذ على حصته من هذه األموال، بعد أن علم بهذا 

الموضوع من والده شخصٌاً، وألنه حالٌاً ٌعّد المحرك والمسٌطر الربٌس 

والمشرؾ العام والمباشر على جمٌع العقود والمناقصات والمصارٌؾ النثرٌة، 

 التً تخص األمانة العامة لمجلس الوزراء".

م ٌضٌؾ السٌد المسإول أن الجمٌع اتفقوا: "بعد االجتماع باستؽبلل فرق ث 

السعر المدعوم من النفط العراقً المصدر إلى األردن وبؤسعار تفضٌلٌة تقل 

عن سعره األصلً فً السوق العالمٌة وإٌداع هذه األموال المتحصلة من وراء 
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األردنً( فرق األسعار بحساب خاص وسري فً )بنك اإلسكان والتجارة 

لؽرض تموٌل مصارٌؾ )حزب الدعوة( ومقراته، وكذلك واألهم شراء الذمم 

من شٌوخ وصحفٌٌن ومثقفٌن وأساتذة ونواب من ؼٌر كتلتهم البرلمانٌة، 

ولؽرض عدم إثارة هذا الموضوع إعبلمٌاً أو قضابٌاً أو حكومٌاً فً األردن فقد 

مدٌر المخابرات دخل على الخط فً حٌنها وأشرك )حسٌن الشهرستانً( 

االردنً فً حٌنها )محمد الذهبً( فً هذا الموضوع مقابل مبالػ مالٌة طابلة 

تدفع إلٌه وتحول إلى حسابه السري الخاص فً أحد البنوك السوٌسرٌة لقاء 

تدخبلته الشخصٌة لتسهٌل معامبلت دخول هذه األموال المختلسة إلى )بنك 

ن ٌزود جهاز المخابرات األردنً اإلسكان( وطلب منه )الشهرستانً( كذلك بؤ

حكومة )نوري المالكً( وبنحو سري ودوري كل ثبلث اشهر بتقارٌر مفصلة 

حول أعداد القٌادات البعثٌة والشخصٌات السٌاسٌة المستقلة والصحفٌٌن 

المعارضٌن لنهج حكومته وعناوٌنهم وأموالهم وشركاتهم، وكانت هذه التقارٌر 

وحسب ما تم االتفاق علٌه وانقطعت لؽاٌة طرد المفصلة تصل دورٌاً وتباعاً 

)محمد الذهبً( من جهاز المخابرات، ولكن ال أعلم هل الزالت لؽاٌة االن 

مستمرة أم ال هذه التقارٌر السرٌة المفصلة، حتى ان )الذهبً( كان ٌمارس 

ضؽوطاً وابتزازاً على شٌوخ هٌبة علماء المسلمٌن فً عمان، وتحدٌداً الشٌخ 

 ري، لؽرض ثنٌهم عن االستمرار فً انتقاد حكومة )المالكً(".حارث الضا

ثم ٌستمر السٌد المسإول بتوضٌحه حول صادرات النفط العراقٌة إلى 

إن ”األردن وبؤسعار تفضٌلٌة أقل بكثٌر من سعره فً السوق العالمٌة بقوله لنا : 

لؾ ا 320قٌمة إجمالً ما ٌصدره العراق من نفطه إلى االردن تبلػ شهرٌاً 

دوالراً أمرٌكٌاً مع فارق سعر زٌادة عن كل  45برمٌل وبسعر البرمٌل الواحد 

برمٌل مصدر إلى االردن تضعه حكومة )نوري المالكً( فً حساب خاص 

وسري فً )بنك اإلسكان والتجارة( األردنً وال ٌستطٌع أحد السحب من هذه 

ٌر حداد ( و) األموال المختلسة، منذ فتح هذا الحساب، إال فقط كل من )سم

حسٌن الشهرستانً(، ثم أضٌؾ خبلل األشهر الماضٌة اسم )أحمد نوري 

المالكً( وهم الذٌن لهم الحق حصرٌاً فقط بالسحب من هذه األموال من البنك 
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والتصرؾ بها 1 إذ بلؽت قٌمة إجمالً األموال المودعة فً بنك اإلسكان من 

كثر من ملٌاري دوالر بؤ 2011جراء فرق أسعار النفط لؽاٌة نهاٌة سنة 

أمرٌكً". مع العلم أن )نوري المالكً( وفً مدة حربه مع خصومه السٌاسٌٌن 

من الكتل واألحزاب األخرى ولؽرض شراء دعم القٌادات البعثٌة الموجودة فً 

األردن لؽرض حصوله على رباسة الوزراء لوالٌة ثانٌة ـ وهذا ما حصل 

من القٌادات البعثٌة الموجودة فً كل من بعدها ـ فؤنه أصبح ٌدفع لقرابة ألفٌن 

األردن وسورٌا ولبنان مبالػ مالٌة عبارة عن رواتب وهداٌا وإعانات مالٌة 

 مستمرة من هذه االموال المودعة فً بنك اإلسكان".

ثم أن هناك مسالة مهمة جداً ما زالت ؼٌر منظورة على الساحة السٌاسٌة 

اقً المصدر إلى األردن ٌعاد تصدٌره العراقٌة، وهً أن قسماً من النفط العر

وتحمٌله من مٌناء العقبة بوساطة بواخر الشحن النفطٌة اإلسرابٌلٌة وٌصل 

الجزء األكبر منه إلى إسرابٌل، أي أن هناك نفطاً عراقٌاً تصدره إلى األردن 

حكومة )نوري المالكً( وبموافقته ٌصل إلى إسرابٌل مباشرة، وقد حصلت فً 

د الذهبً( خبلفات مادٌة فٌما بٌنهما حول طلب األخٌر بزٌادة نهاٌة عهد  )محم

حصته من األموال النفطٌة المختلسة نتٌجة ارتفاع أسعار النفط فً السوق 

العالمٌة، وقد تدخلت السفارة اإلسرابٌلٌة فً عمان فً هذا الموضوع لحل 

هاء الخبلؾ بٌن مكتب )نوري المالكً( و)محمد الذهبً( ونجحت السفارة فً إن

 األزمة فٌما بٌنهما حفاظا على سهولة تدفق النفط العراقً الٌها واستمراره".

هذا وتنوه المنظمة )منظمة عراقٌون ضد الفساد( حسب ما توفر لها من 

معلومات صحفٌة موثقة من مصادرها األصلٌة، إذ تبٌن: أن على رأس قابمة 

ردنً خبلل األٌام رجال األعمال العراقٌٌن الذٌن سوؾ ٌستدعٌهم القضاء األ

المقبلة والذٌن حصلوا على جواز السفر والجنسٌة والرقم الوطنً هو المدعو 

)نابر محمد أحمد الجمٌلً( وعابلته وأقرباإ، وهو صاحب شركة )العٌن 

الجارٌة( وكذلك المدعو )قاسم صؽٌر دٌب الراوي( وعابلته وهو شرٌك ربٌس 

 مع المدعو )نابر الجمٌلً(. بعقود الفساد فً وزارة الدفاع )العراقٌة(
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كذلك فؤن المدعو )نابر الجمٌلً( وهو بدوره شقٌق زوجة وزٌر الدفاع 

السابق والمستشار للشإون العسكرٌة حالٌاً لحكومة )نوري المالكً( قد سعى 

جاهداً لؽرض أن ٌتم تدخلهما سٌاسٌاً واقتصادٌاً لدى الحكومة األردنٌة وجبللة 

ة لؽرض إرؼام القضاء األردنً على ؼلق ملفه الملك األردنً بصفة شخصٌ

وعدم إثارته إعبلمٌاً وهذا ما أوضحه من خبلل أحادٌثه خبلل األٌام الماضٌة 

لدى بعض أقربابه وأصدقابه التجار اآلخرٌن الذٌن سوؾ ٌستدعٌهم القضاء 

األردنً لحصولهم على الوثابق والجنسٌة وإن لم ٌفعلوا له شٌباً فسوؾ ٌفضح 

ات الفساد وعقوده وسوؾ ٌؤخذ معه إلى السجن الذٌن كانوا متورطٌن جمٌع ملف

معه على حد قوله . إن موضوع تقدٌم )محمد الذهبً( إلى القضاء األردنً جاء 

بعد أن نصحت وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة الملك األردنً، فً زٌارته األخٌرة 

اص سخط الشارع إلى أمرٌكا، بؤن ٌتم تقدٌم )الذهبً( إلى القضاء لؽرض امتص

األردنً وؼضبه وهو ٌخرج كل مدة بتظاهرات وهتافات ٌطالب فٌها بمحاكمة 

رموز الفساد والمسإولٌن فً األردن، وفً أثناء عودة الملك من رحلته إلى 

أمرٌكا، أمر قضاءه أن ٌتم تقدٌم )الذهبً( إلى المحاكمة وعدم السماح له 

هل من الحكومة بؤن ٌتم تهرٌب بالهرب مهما كلؾ األمر، ألنه كان هناك تسا

)الذهبً( إلى الخارج خوفاً من كشؾ بعض أهم رموز الفساد فً األردن 

والمرتبطٌن بصفة مباشرة ببعض أعضاء الحكومة األردنٌة السابقة والحالٌة. 

www.furatnews.com] ] 

 جٌت وتعكسها منها ما ٌأتً:  هناك فضائح أخرى للمالكً تمثل فضائح

كشفت النزاهة النٌابٌة فضابح فساد نوري المالكً وحكومته وملفاتها 

التحقٌقٌة المتضمنة فضابح مالٌة وعسكرٌة وإدارٌة عدة ووضعناها تحت 

مصطلح )جٌت(، المنسبوبة إلى فضٌحة ووترجٌت األمرٌكٌة كوصمة فساد 

قصود مجافٌاً لمسإولٌته ومنافٌاً حكومً ٌمارسه ربٌس الوزراء وبنحو علنً وم

للقانون من دون خجل أو حٌاء وكؤنه مالك للعراق وال وجود للعراقٌٌن وال 

لئلعبلم الدولً عّبر عن نزعته المتعطشة للمال والسلطة وخبرته المتمرسة 

بالجنوح واإلجرام عارٌاً من الوطنٌة والطابفٌة الدٌنٌة لكنه ٌتاجر بها وٌسوقها 

http://www.furatnews.com/
http://www.furatnews.com/
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، مؽرراً بالجموع الشٌعٌة الجاهلة فً ممارسة سلوكٌاتها البدابٌة فً كل مناسبة

والفّجة بالتعبٌر عن خذالن أسبلفهم، قبل أربعة عشر قرناً من الزمن، للحسٌن 

عندما دعوه لنصرته فً كرببلء. تصرؾ ال ٌتناسب طرداً مع فلسفة المذهب 

رب أجسادهم الشٌعً وال عقابده، بل حتى اإلٌرانٌٌن ال ٌمارسون اللطم وض

أو بالسٌوؾ تؤنٌباً لضمٌرهم عما فعله أسبلفهم أهل الكوفة  ةٌل الحدٌدسبالسبل

بالحسٌن. إنها فذلكة متخلفة تسًء )إنسانٌاً( للشٌعة فً العصر الحالً ألنها ال 

 تدل على فكرة دٌنٌة.

ندلؾ بعد ذلك إلى ما كشفه عضو لجنة النزاهة النٌابٌة )عادل نوري( عن 

فى عسكري وهمً صرفت حكومة ربٌس الوزراء السابق ملؾ فساد لمستش

نوري المالكً ملٌار دوالر لها وذلك فً إطار التحقٌقات فً الفساد اإلداري 

المسجل خبلل رباسته الحكومة العراقٌة. وقال عادل إن اللجنة تمكنت فً العام 

ملؾ فساد بٌنما لم ٌتم حسم الكثٌر بعد موضحاً أن  3200من حسم  2014

الرقابة المالٌة وهٌبة النزاهة فً العراق ملٌبان بملفات الفساد اإلداري  دٌوان

المتخلؾ "لكن أُفضل التحدث فقط عن الملفات الكبٌرة ألن السرقات بالمبلٌٌن 

 أصبحت األن من المفاسد الصؽٌرة".

وأشار عادل إلى وجود عدٌد الثؽرات القانونٌة "نحن اآلن منشؽلون ببعض 

رداً أن "لجنة عقود التسلٌح فً حكومة المالكً أخفت عدٌد تلك الثؽرات" مستط

ملٌارات الدوالرات من دون وجود أسلحة وتبٌن لنا أن عدٌد تلك األسلحة تم 

شراإه بؤسعار أكثر مما ٌستحق وبعضه مستهلك أو مستخدم فً الحرب العالمٌة 

رة الثانٌة، فضبلً عن تبادل مبلٌٌن الدوالرات من الرشى بٌن مسإولً وزا

الدفاع" وأضاؾ عضو لجنة النزاهة النٌابٌة أن من ضمن الملفات، التً تحقق 

اللجنة فٌها "المستشفى الوهمً فً حكومة المالكً"، الذي صرفت ألجلها 

مٌزانٌة كبٌرة بلؽت ملٌار دوالر لتقدٌم خدمات حدٌثة ومتطورة للعسكرٌٌن 

ه لم ٌتم وضع الحجر "لكن تبٌن فً التحقٌق أنه ؼٌر موجود فً العراق حتى أن

مسإوالً حكومٌاً من ذوي الرتب  53األساس له". وحول هروب ستة وزراء و

الخاصة فً الحكومة العراقٌة السابقة من الببلد قال عادل "طلبنا من ربٌس 
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الجمهورٌة فإاد معصوم من خبلل عبلقته الشخصٌة أن ٌطلب من الدول، التً 

اص إلى الببلد". وكشؾ عن ملؾ آخر تتم دعوته لزٌارتها إعادة أولبك األشخ

للفساد فً عهد المالكً قاببلً إن المبلٌٌن من الدوالرات تضٌع من جرابه هو 

ملؾ الطابرات، التً قال المالكً إنه اشتراها من روسٌا "لكن تبٌن أن تلك 

الطابرات هً الطابرات العراقٌة، التً لم تعطها إٌران األذن بالهبوط فً 

ضد العراق واضطرت للهبوط فً روسٌا آنذاك. فؤعادت الحرب األمرٌكٌة 

 حكومة المالكً تلك الطابرات على أنها مشتراة". 

من كبار الضباط  24وأشار إلى أنه فً إطار تلك التحقٌقات تم اعتقال 

بربتً لواء ركن وعقٌد فً إطار مكافحة الفساد. كما تحدث عن طرٌقة جدٌدة 

ة فً الحكومة العراقٌة، آنذاك، مبٌناً أن "لبٌع البشر" فً القواعد العسكرٌ

"المسإولٌن العسكرٌٌن أنشؤوا معتقبلً فً قواعدهم العسكرٌة وكانوا ٌعتقلون 

الناس ثم ٌبٌعونهم ألهلهم بمبالػ مالٌة كبٌرة". وأردؾ عضو لجنة النزاهة 

 النٌابٌة قاببلً "تبٌن لنا أن الحكومة السابقة لدٌها بحر من الفساد ال حدود له"

ومن ضمن ملفاتها "شراء أجهزة الكشؾ عن التفجٌرات )السونار( بمبلٌٌن 

 الدوالرات ولكن لم ٌتبٌن شًء أصبلً ولم تؤِت هذه األجهزة إلى الببلد بعد.

مصرفاً أهلٌاً كانت تسحب األموال من البنك  16كما اكتشؾ وجود 

 المركزي العراقً بوصوالت مزٌفة. إذ تم اعتقال عدد من موظفً تلك

المصادر مبٌناً أن "مبلٌٌن الدوالرات تم سحبها من البنك المركزي العراقً إلى 

دول مجاورة وبعد أخذ المبلٌٌن من الدوالرات من بلد محاصر اقتصادٌاً إلى بلد 

 أخر خٌانة للوطن".

وحول ملؾ الطابرة الروسٌة المحملة باألسلحة، التً حطت فً مطار بؽداد 

نتٌن شكلتا للتحقٌق عبرت علٌهما الكثٌر من الدولً قال عادل إن "اللج

النقوصات لؤلسؾ. ففً لجنة األمن والدفاع النٌابٌة وصلنا تقرٌر لكن تبٌن أن 

 هناك نقوصات فٌه وال أستبعد أن ٌكون الطٌار وطابرته قد أفرج عنهما". 
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ولفت إلى أن المالكً وأعوانه ٌبذلون كل ما بوسعهم إلفشال حكومة حٌدر 

ل اللجان التحقٌقٌة، التً شكلت ضدهم "ألن العدٌد من الذٌن تم أو العبادي وح

سٌتم اعتقالهم قد ٌعترضون بؤنهم فعلوا ذلك بؤمر من المالكً. ]جرٌدة الفرات 

 [2015 – 11 – 29بتارٌخ  560األسترالٌة عدد 

إن حالة نوري المالكً توضح لنا سبب ضعؾ خضوعه لوسابل الضبط 

ى تمتعه بمنصبه القٌادي، الذي لم ٌكن ٌحلم به فً االجتماعً، الذي ٌرجع إل

ٌوم من األٌام بعدما كان مشرداً فً المنافً ٌعٌش على المساعدات الحكومٌة 

لبلجبٌن السٌاسٌٌن، وعلى بٌعه فً بسطات دمشق وهذا لم ٌجعله ٌركز على 

األمور والمسابل العقلٌة وإرقاء وعٌه االجتماعً، فالمالكً عندما انشؽل 

الضبط ٌاته الواسعة وهو فً قمة الهرم الحكومً خرج عن وسابل بصبلح

 االجتماعً الحكومً والعرفً

 

 فضيخة أديب ديت  –/ ح 5

الفضٌحة السادسة فضٌحة علً أدٌب وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً فً 

حكومة نوري المالكً. إنها جرٌمة ال تمثل التجسس وال التنافس الرباسً وال 

ٌات سٌاسٌة وقٌادٌة ممٌزة ولم تستخدم تسجٌبلت صوتٌة فً مرتبطة بشخص

محادثات خاصة بارزة لشخصٌات حكومٌة، بل لكونها تمثل حالة باثولوجٌة 

)مرضٌة( أخبلقٌة وإنسانٌة معٌبة للنظام التربوي والسٌاسً مارسها وزٌر تعلٌم 

ه عال وأمٌن عام لحزب الدعوة، ال تحصل إال من أجنبً )ؼٌر عراقً( لٌس ل

عراقٌة وال أرضٌة علمٌة أو قاعدة للتعلٌم العالً وال إحساس  –جذور وطنٌة 

إنسانٌاً لطلبة ٌدرسون خارج بلدهم لٌكونوا مثقفً البلد مستقببلً وٌقودوا الحركة 

العلمٌة فٌه، بل هناك والء أعمى لهذا الوزٌر )وزٌر التعلٌم العالً العراقً( 

ة جماعٌة ألكثر من ألؾ طالب وطالبة لؤلجنبً )اإلٌرانً( الذي اقترؾ جرٌم

اؼتصب فٌها قسًم من رواتبهم الشهرٌة لتقدٌمها إلى موظفً السفارات اإلٌرانٌة 

فً أوروبا. إنها صورة جدٌدة تضاؾ إلى صور فضابح )جٌت( لم تكن فضٌحة 
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شخصٌة ولمدة قصٌرة، بل أّضرت واؼتصبت حق آالؾ الطلبة العراقٌٌن 

ٌإثر على استمرار دراستهم ومستواها فً العالم الدارسٌن فً الخارج مما 

الؽربً، إنها جرٌمة موجهة ضد المثقفٌن العراقٌٌن ال تصدر من وزٌر تعلٌم 

عال وال من أمٌن عام لحزب عراقً وال من حامل شهادة تعلٌم عال، بل من 

عمٌل بامتٌاز إلٌران ومعاد جهراً للعراقٌٌن والعراق أنها فضٌحة )جٌت( 

 بصدق!!   

منظمة عراقٌون ضد الفساد" من مصدر مسإول مطلع فً وزارة علمت "

التعلٌم العالً أن: "وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً فً حكومة )نوري 

المالكً( الحالٌة )علً األدٌب ( تلقى اتصاالً هاتفٌاً، خبلل الشهر الماضً، من 

ٌمات مباشرة وصرٌحة السفٌر اإلٌرانً فً بؽداد لٌبلؽه، بدوره، بؤوامر وتعل

صادرة من حكومته فً طهران بضرورة أن تضع وزارته، وعلى وجه 

السرعة، الخطط البلزمة لتموٌل السفارات اإلٌرانٌة فً الخارج ودفع الرواتب 

لجمٌع موظفٌها وبالعملة الصعبة، وباألخص السفارات اإلٌرانٌة الموجودة فً 

وبارٌس للصعوبة التً تواجهها  كل من العواصم الؽربٌة لندن وبرلٌن وموسكو

حالٌاً وزارة الخارجٌة اإلٌرانٌة فً تؤمٌن األموال الصعبة البلزمة وإرسالها إلى 

 سفاراتها فً الخارج لتموٌل جمٌع أنشطتهم.

وٌوضح السٌد المسإول للمنظمة بقوله: "فقد أصدر بدوره الوزٌر)علً 

إلى )دابرة البعثات األدٌب( ومن خبلل تعلٌمات مشددة وبإشراؾ شخصً منه 

والعبلقات الثقافٌة( التابعة لوزارته وأن ٌتم تحوٌل هذه األموال بطرٌقة بحٌث 

ال ٌتم كشفها والتعرؾ علٌها من )مجلس النواب( أو )وزارة المالٌة( أو حتى  

)دٌوان الرقابة المالٌة( وذلك بؤن ترسل )دابرة البعثات(، بدورها، مبالػ مالٌة 

طاع، إلى الملحقٌات الثقافٌة التابعة لوزارته بحجة أن هذه إضافٌة، قدر المست

األموال سوؾ تصرؾ ألى الطبلب المبتعثٌن للدراسة، وكذلك لتسدٌد وزارته 

مصارٌؾ وأجور الجامعات األجنبٌة، التً ٌدرسون فٌها، ولكن فً الحقٌقة، أن 

وظفون جزءاً كبٌراً من هذه األموال ٌتم تحوٌلها نقداً وٌتسلمها مباشرة م

دبلوماسٌون إٌرانٌون مختصون ومحددون باالسم فً السفارات اإلٌرانٌة فً 
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الدول األوربٌة المشار إلٌها أعبله ولؽرض توزٌعها كذلك على بقٌة السفارات 

اإلٌرانٌة فً الدول الؽربٌة وحسب مقدار هذه األموال وما سوؾ ٌصل إلٌهم 

 بعد ذلك بصفة شهرٌة. 

لمنظمة بقوله: "أما ما تبقى من موظفٌن ثم ٌوضح السٌد المسإول ل

لندن فسوؾ تصرؾ األموال لتموٌل  –ودبلوماسٌٌن فً العاصمة البرٌطانٌة 

النشاطات الدٌنٌة والثقافٌة فً الحسٌنٌات والتجمعات والمراكز اإلسبلمٌة التابعة 

لفٌلق القدس اإلٌرانً، وهو بدوره المشرؾ المباشر على جمٌع هذه الفعالٌات 

فً الخارج، ألن هناك عقوبات مشددة ومراقبة مصرفٌة ؼربٌة  وؼٌرها

صارمة على الحواالت المالٌة إلٌران فً الخارج. ولكن أحد أهم هإالء 

األشخاص وحلقة الوصل لئلشراؾ على تحوٌل هذه األموال العراقٌة المسروقة 

 ندن ".هو معاون الملحق الثقافً فً السفارة )العراقٌة( بالعاصمة البرٌطانٌة / ل

هذا إذا علمنا أن معظم الطبلب العراقٌٌن فً الخارج ٌعانون أشد المعاناة من 

عدم وصول مستحقاتهم المالٌة لؽرض صرفها من الملحقٌات الثقافٌة، ودابماً 

هناك شكاوى وتذمر من هإالء الطبلب، والذٌن وصل بهم األمر إلى أن 

 [ [ www.iraqisanticorruption.blogspot.com.auٌتظاهروا أمام أبواب السفارات. 

إن سٌاق الحدٌث ٌلزمنً أن أركز على مفردة )جٌت( التً أضحت رمزاً 

لـ)الخٌانة( العظمى والجرٌمة التً ٌقترفها أصحاب المواقع المسإولة فً 

لق على العملٌة الممارسة ضد الحكومة وأصبحت أٌضاً )وصمة( عار تط

الضوابط األخبلقٌة والنزاهة والشفافٌة والقانونٌة. هذه الوصمة فً الواقع تبحث 

عن التكسب ؼٌر المشروع مالٌاً وموقعٌاً ألفراد ٌشؽلون مناصب رفٌعة 

المستوى ال ٌمكن الوصول إلٌها بسهولة، متسترٌن بارتفاع مناصبهم الشاهقة 

فوذها األمنً والسٌاسً المطلق، لذلك ٌتجنون على وصبلحٌاتها الواسعة ون

 حقوق اآلخرٌن بوقاحة وانعدام حٌاء.

ومن دالبل هذه الوصمة المخزٌة أن شاؼلً هذه المناصب ٌكون التزامهم 

بالضوابط الرسمٌة والعرفٌة ضعٌفاً بسبب طؽٌان التؤثٌر المالً والمادي على 

http://www.iraqisanticorruption.blogspot.com.au/
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هم ؼروراً بما ٌتمتعون به من األدبً واألخبلقً، الذي ٌصٌبهم، مسبباً عند

حماٌة مصانة أمنٌاً وسٌاسٌاً ولٌس قانونٌاً. فٌكونون مصدراً ربٌساً لنشر الفساد 

الحكومٌة، ألنهم  –السٌاسً واإلداري والمالً واألخبلقً فً األجهزة الرسمٌة 

ٌشعرون بؤنهم هم السلطة والسلطة ملك لهم متناسٌن أن شعورهم هذا نابع من 

حبهم لذاتهم وللمال والمادة وإلى ضعؾ وازعهم الضبطً نرجسٌتهم و

 وهشاشته.

وٌقول لنا هذا المصدر إن الفساد ٌنتشر بٌن أبناء الشرٌحة المسإولة سٌاسٌاً 

وحكومٌاً أكثر من انتشاره بٌن العوام والفقراء أو العاطلٌن عن العمل أو األمٌٌن 

ضبطاً والتزاماً من ألن اآلخرٌن عندهم ضوابطهم العرفٌة، التً هً اقوى 

الضوابط الحكومٌة الرسمٌة وأن اللؽط الشعبً أقوى من األضواء واألقبلم 

 اإلعبلمٌة علٌهم.

ال ننسى أن )جٌت( كفضٌحة لها تؤثٌر جانبً، مثلما لها تؤثٌر سلبً، وهً 

أنها تكون بمنزلة )مهماز( دافع محرك لئلصبلح والتؽٌٌر االجتماعً والسٌاسً 

ً، وتعزز نفوذ السلطة الرابعة وتمنحها ثقة المجتمع، وفً واإلداري والمال

الوقت نفسه تكون )إطاراً مرجعٌاً( لكل من تسول له نفسه الخٌانة أو الفساد 

بعدم اإلقدام علٌها وإال أصابته الفضٌحة، التً ٌكون ثمنها ؼالٌاً على الصعٌد 

 االجتماعً والقانونً فً ظل حكومة شرعٌة ووطنٌة ٌكون القانون ًضاٌرلا

عمودها الفقري فً التنفٌذ والتشرٌع ولٌس فً ظل حكومة حرامٌة نّصبها 

وإلى اآلن. بٌد  2003االحتبلل األمرٌكً، كما هو الحال فً العراق بعد العام 

أن هذه الحالة ال تستمر إلى األبد ألنها مخالفة ومجافٌة ومنافٌة ألخبلق الطبٌعة 

ال ٌخنعون للفضابح دابماً وابداً، بل البشرٌة وقواعدها ولتارٌخ العراقٌٌن الذٌن 

ٌفضحونها حتى ولو كانت صادرة من فبات مصلحٌة وعمٌلة لؤلجنبً 

 ومدعومة من االحتبلل األجنبً.

 

 فرسٍة العراق ديت –/ خ 5
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كشفت وثابق "وٌكٌلٌكس" فً كتابها الموسوم "أسرار وٌكٌلٌكس أكبر 

مرجعٌة النجؾ تستنجد عن وثٌقة تحمل عنوان " 2011الفضابح عبر التارٌخ" 

ضد النفوذ اإلٌرانً" عبر مجموعة من المحاضر والبرقٌات، التً زودت بها 

 2010و 2007وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة من سفارتها فً بؽداد بٌن العامٌن 

تخلص إلى نتٌجة محورٌة، المرجعٌة الشٌعٌة فً النجؾ باتت ال تحتمل 

كلها حتى أن ساسة عراقٌٌن شٌعة  )التؽلؽل اإلٌرانً( فً العراق على الصعد

من أحزاب محسوبة كلٌاً على إٌران كـ)المجلس اإلسبلمً األعلى( مثبلً 

ٌجاهرون أمام األمرٌكٌٌن بعدم قدرتهم على احتمال النفوذ اإلٌرانً، الذي ٌزداد 

 حجمه فً ببلدهم.

عن أحد رجال الدٌن فً  2008كانون الثانً  31وٌنقل تقرٌر بتارٌخ 

ماد كلندر وهو ابن شقٌقة المرجع علً السٌستانً وٌرتبط بعبلقة النجؾ، ع

قربى مع مقتدى الصدر، شكوى السٌستانً من أمرٌن: نقص التواصل 

األمرٌكً المباشر معه، ودرجة التدخل اإلٌرانً بالشإون العراقٌة. وٌنصح 

ٌُمكنه وقؾ التدخل اإلٌرانً و المّد كلندر األمرٌكٌٌن بؤنه )وحده دْعم السٌستانً 

الشٌعً المتطرؾ( ألنه )إن لم تدعم أمرٌكا السٌستانً فستلتهم إٌران العراق( 

وٌلفت نظرهم الى أن )لدى السٌستانً المشروع اإلٌرانً الكامل للهٌمنة 

اقتصادٌاً وسٌاسٌاً ودٌنٌاً على العراق( وٌنقل الرجل أٌضاً مخاوؾ السٌستانً 

إٌران بشؤن العراق بدلٌل عدم التواصل من أن )أمرٌكا قد عقدت اتفاقاً سرٌاً مع 

 األمرٌكً معه وهو ما كان معهوداً مع كل من أحمد الجلبً وفإاد عجمً(.

 2007آب  24وقبل ذلك، ٌشتكً عادل عبد المهدي فً تقرٌر مإرخ بـ 

لوفد من الكونؽرس األمرٌكً من )التؤثٌر السلبً اإلٌرانً فً العراق( وعلى 

بٌس فً حٌنها. القابد البارز فً )المجلس األعلى( وفق عبد المهدي، نابب الر

فً المابة مما ٌملكه المرجع الدٌنً علً  3فؤن مقتدى الصدر )ال ٌملك 

السٌستانً من نفوذ على شٌعة العراق( من دون أن ٌنسى تقرٌر آخر تحدٌر 

وزارة الخارجٌة من أن عبد المهدي لم ٌنس أن األمرٌكٌٌن منعوه من الوصول 

 الحكومة العراقٌة بسبب )عبلقاته اإلٌرانٌة(.  إلى رباسة
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ومن بٌن الشهادات، التً توردها التقارٌر األمرٌكٌة ٌبلحظ أن الوثٌقة 

تتعلق بالتؽلؽل اإلٌرانً االقتصادي  2008أٌلول  2األطول )بتارٌخ 

واالستخباراتً فً العراق باألرقام واألسماء عن طرٌق عمبلء الشركات 

كاالت السٌاحة والسفرٌات والمطاعم والزٌارات والرحبلت اإلٌرانٌة فً قطاع و

كانون  5الدٌنٌة فً كرببلء، خصوصاً فً سٌاق فرسنة العراق(. وتعود وثٌقة 

مراجع دٌنٌة فً النجؾ أن آٌة هللا محمد سعٌد  3لتنقل عن  2009الثانً 

ر الحكٌم بن شقٌق عبد العزٌز الحكٌم سٌخلؾ )العجوز( وقد ٌبدأ الحكٌم بتؽٌٌ

سٌاسة النجؾ )المعروفة تارٌخٌاً بمعارضتها لمبدأ والٌة الفقٌه( بما أنه موال 

إلٌران ولمبدأ والٌة الفقٌه. وفً سٌاق تخوؾ علماء النجؾ من النفوذ اإلٌرانً 

المتعاظم تشٌر السفارة فً تقرٌرها إلى أن مراجع دٌنٌة ضمنت أن تإلؾ 

بلب إٌرانٌٌن ٌدرسون فً النجؾ الحكومة لجنة لدراسة طلبات تمدٌد اإلقامة لط

)بهدؾ الحد من النفوذ اإلٌرانً(. وٌروي مصدر عراقً شطبت هوٌته من 

الوثٌقة كٌؾ أرسل ربٌس )فٌلق القدس( فً )الحرس الثوري اإلٌرانً( قاسم 

سلٌمانً ووزارة الخارجٌة اإلٌرانٌة مبعوثٌن إلى المرجعٌة فً النجؾ للضؽط 

العراقٌة وكٌؾ أن إٌران تدفع أمواالً  –ة األمرٌكٌة علٌها لرفض االتفاقٌة األمنٌ

طابلة فً العراق عن طرٌق مإسسات )المجلس األعلى( فً سٌاق حملتها 

 التروٌجٌة لوالٌة الفقٌه.

كما ٌنقل التقرٌر )نصٌحة( أخرى مفادها أن على أمرٌكا أن تّمول سراً 

مجلس األعلى( مجموعة من رجال دٌن فً الحوزة لمواجهة إٌران وحلٌفها )ال

حتى أن على أمرٌكا أال تتورط فً عبلقات وثٌقة مع القٌادي فً )المجلس( 

جبلل الدٌن الصؽٌر ألنه )معاٍد لمرجعٌة النجؾ(. تبقى النصٌحة األهم 

لؤلمرٌكٌٌن، ادعموا العراقٌٌن المعارضٌن للنفوذ اإلٌرانً وال تعملوا مباشرة 

ضع النجؾ والنفوذ اإلٌرانً فٌه. إال ألن العراقٌٌن أدرى منكم بفهم تعقٌدات و

أنه، فً المقابل، وبعد ان ٌشٌر النابب الشٌعً عن القابمة )العراقٌة( إٌاد جمال 

الدٌن للمسإولٌن األمرٌكٌٌن كٌؾ ٌجب أن ٌساعدوا العراقٌٌن على مقاومة المّد 

اإلٌرانً من خبلل توفٌر قناة إعبلمٌة لرجال الدٌن الشٌعة المعارضٌن 
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جٌة اإلٌرانٌة فؤنه ٌكشؾ لهم أن الخلٌفة المتوقع للسٌستانً محمد سعٌد لبلٌدلو

 الحكٌم أرسل مبعوثٌن للتحذٌر من النفوذ اإلٌرانً فً العراق.

حتى الشٌخ فٌاض الشمري ربٌس مجلس محافظة النجؾ واحد من القٌادٌٌن 

ول كانون األ 14فً ابتبلؾ )دولة القانون( ٌشرح لؤلمرٌكٌٌن فً وثٌقة بتارٌخ 

أن )التدخلٌن السعودي واإلٌرانً هما األخطر فً العراق( معرباً عن  2009

اطمبنانه إلى أن )ثورة فكرٌة( تحصل فً العراق ضد جمٌع اشكال التدخل 

األمنً فً شإون بلدهم بدلٌل ما حصل ضد السعودٌة فً محافظة األنبار وضد 

 إٌران فً النجؾ وضد تركٌا فً الموصل.

( أن المشكلة، التً تسّهل عمل 2009نٌسان  24ابق )وتكشؾ احدى الوث

االستخبارات اإلٌرانٌة فً العراق، هً ان الوزارات العراقٌة ال ٌثق بعضها 

ببعض، بل ٌعمل بعضها ضد بعض احٌاناً وخصوصاً وزارة الداخلٌة ووزارة 

الدولة لشإون األمن القومً. وتتابع أن العراق )سٌحاول تعمٌق عبلقاته مع 

العربٌة وتركٌا لموازنة النفوذ اإلٌرانً لكن ستحتفظ إٌران بنفوذها  الدول

اإلقلٌمً من خبلل تحالفها مع سورٌا وستحتفظ بقوتها داخل العراق من خبلل 

عبلقاتها باألحزاب العراقٌة الشٌعٌة. ومن خبلل قوة قنواتها التلفزٌونٌة، التً 

وتختم هذه المذكرة  تبث من العراق وعن طرٌق تحالفها مع اكراد العراق(

بالتؤكٌد أن )الطرٌقة الفضلى لمواجهة النفوذ اإلٌرانً على المدى الطوٌل تتمثل 

 بتعزٌز الوطنٌة العراقٌة(. 

وفً السٌاق، تتحدث أحدث الوثابق من الدفعة األخٌرة لـ)وٌكٌلٌكس( بتارٌخ 

 عن عدد من شكاوى إٌاد عبلوي على إٌران. اكثرها إثارة تلك 2010شباط  4

التً تنقل فٌها عن عبلوي قلقه من )مإتمر المقاومة( الذي نظمته إٌران فً 

بٌروت، أواخر كانون الثانً الماضً، إذ )شارك فٌه ممثلون عن حزب هللا 

وحركة حماس ومنظمات إرهابٌة أخرى الى جانب سٌاسٌٌن عراقٌٌن شرعٌٌن 

زعٌم منهم عمار الحكٌم مثبلً( الذي ٌرى عبلوي انه )ؼبً(. وبحسب 

)العراقٌة( فإن الحكٌم شارك فً المإتمر إلفشال الحل السٌاسً الذي أعّده 
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ربٌس منظمة )بدر( هادي العامري ألزمة )اجتثاث البعث( وٌنقل التقرٌر عن 

عبلوي انه تلقى دعوة من ربٌس البرلمان اللبنانً نبٌه بري الى زٌارته فً 

مإتمر وأن ممثلٌن عن بٌروت فً كانون الثانً الماضً لٌشرح له ظروؾ ال

ملٌون دوالر على المإتمر واستؽلت  70بري ابلؽوا عبلوي أن اٌران )صرفت 

المناسبة لتوجٌه مجموعات متطرفة فً لبنان الفتعال المشكبلت بٌن 

االسرابٌلٌٌن والمصرٌٌن فً سٌناء أو على الحدود مع قطاع ؼزة(. ]مركز 

 [103 – 99. ص. ص. 2011الدراسات والنشر. 

ن فضٌحة "فرسنة العراق" فً أركانها الخاصة بها، فالركن األول تكم

ٌنطوي على دافعها المنافً للوطنٌة العراقٌة والمجافٌة للدٌن اإلسبلمً والطابفة 

الشٌعٌة فً العراق والمخترقة للقانون الدولً، وركنها الثانً موجود فً كشفها 

التً تسترت علٌها  من وٌكٌلٌكس، وشمل ركنها الثالث سرٌة هذه الوثابق،

الحكومة األمرٌكٌة، والركن الرابع انحسر فً أهدافها المفككة للبناء االجتماعً 

العراقً. أما ضحٌتها فكان المجتمع العراقً، أما الركن الخامس فعكس الركن 

السادس عاقبتها فً وصم الشٌعة العراقٌة بالعمالة للنظام اإلٌرانً ووصم 

العراقٌٌن والطامعٌن ببلدهم. وكان الركن السابع الشٌعة اإلٌرانٌٌن بؤعداء 

 موجوداً فً الهٌمنة االقتصادٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة فً العراق.

إن محاولة فرسنة المجتمع العراقً عبر التؽلؽل اإلٌرانً فً ظل تفكٌك 

انساقه البنابٌة عبر حروب وؼزو واحتبلل اقوى دولة فً العالم للعراق، 

ري فً ممارسة الشعابر والطقوس الشٌعٌة فً عاشوراء مستؽلة المذهب الجعف

وؼٌره مع التصفٌة الجسدٌة لمعظم الكوادر المهنٌة الكفوءة وإحداث فجوات 

وانجرافات سكانٌة فً هرمه عبر التهجٌر القسري والتقتٌل من أجل تٌسٌر 

 الفرنسة.

 فً الواقع هذا مجرد طموح أفاق حالم ٌستحٌل تحقٌقه ألسباب عدة منها: 
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وجود مكون ُسّنً ؼٌر معاد للمكون الشٌعً فً العراق إذ هناك قواسم  – 1

مشتركة بٌنهما عبر التزاوج، أي المصاهرة، واالنتماءات الحزبٌة العلمانٌة 

 والقومٌة وضمن العمل المشترك فً دوابر الدولة وفً التجارة والصناعة.

عبر حربه مع  وجود تٌار قومً عرٌق معارض للقومٌة الفارسٌة تبلور – 2

 إٌران لمدة ثمانٌة سنوات.

الجذور الشٌعٌة فً الحوزة العلمٌة فً النجؾ ترفض سٌاسة والٌة  – 3   

 الفقٌه.

 انفتاح الشباب العراقً الصاعد والواعد على الثقافات العلمانٌة. – 4   

تعلق هذا الجٌل بمؽرٌات التواصل االجتماعً وثورة المعلومات مما  – 5   

 ده روح الوعً المتفتح.أقدحت عن

جّرَب العراقٌون الدعم الفارسً والتركً والسعودي فوجدوا الجمٌع  – 6  

 طامعٌن بثروتهم وأرضهم وبهم فرفضوهم.

ال جرم من القول، إذن، إن الرفض الكامل والقاطع لفرسنة العراق سوؾ 

ؤي تظهر نتابجه بكل جبلء فً القرٌب العاجل ألن الجوهر ال ٌمكن استبداله ب

ؼبلؾ خارجً وألن الضعؾ ال ٌستمر الى األبد، بل ستؤتً ظروؾ تنهضه 

وتفصح عن لّبه عبر الوطنٌة العراقٌة، التً ال ٌقدر أحد أن ٌزٌلها من التارٌخ 

 العراقً والجؽرافٌة العراقٌة.

وفً ظل هذه المخاضات القوٌة فً صراعها والمكلفة بشرٌاً ومادٌاً والمعٌقة 

ال الباحثٌن االجتماعٌٌن ٌعج بالمعلومات والظواهر لحركة تقدمه فإن مج

والمشكبلت االجتماعٌة ألنها تعكس محاولة تطبٌع العراقٌٌن على ؼٌر طبعهم 

بطابع ال ٌرؼب به العراقٌون ولٌس له خلفٌة ودٌة بٌنهما، بل حرب وعداء 

مصلحً فً مجال الحوزة العلمٌة الشٌعٌة. ولكن فً ضوء ضعؾ الحكومة 

مرٌكٌاً ولجوء العدٌد منهم الى إٌران أبان حكم صدام والتعاٌش معهم المنصّبة أ

وهم الجبون عندهم فباسم الشٌعة استؽلت الحكومة اإلٌرانٌة كل هذه الظروؾ 
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الحادة لصالحها داخل العراق مما أحدث ردود فعل صارخة من العراقٌٌن )ُسّنة 

دهم االجتماعً، وشٌعة وأكراداً( ألنهم أدركوا وجود مٌكروب ضار داخل جس

فضبلً عن ذلك استؽلت الحكومة اإلٌرانٌة عزلة العراقٌٌن عن العالم أبان حكم 

صدام وعدم السماح للشٌعة بممارسة العزاءات الحسٌنٌة خوفاً من تحوٌلها الى 

 معارضة سٌاسٌة ضده.

لكن الفرس نسوا أن هناك مصالح عراقٌة محلٌة فً كل محافظة وقضاء 

ات محلٌة عشابرٌة وعرقٌة فٌها ال تقبل بالذوبان فً وناحٌة وقرٌة وجماع

البودقة الفارسٌة ألنها رافضة للثقافة الفارسٌة المتعالٌة علٌها والمستؽلة ضعفها 

والمنتقمة منها وهذا ما ٌجرح الكرامة العراقٌة والمشاعر العربٌة واالعتزاز 

منها رابحة الشٌعً وإصالته فً المذهب الجعفري. إنها فضٌحة فارسٌة تفوح 

 الحقد والؽدر واالستعبلء والطمع. 

 

 طّراُ ديت –واطٍطَ  –/ د 5

هً اتفاق سري تمَّ بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وإٌران ٌنطوي على ان 

تكون إٌران شرٌكاً أساساً ألمرٌكا فً احتبللها للعراق مقابل نجاح المفاوضات 

رقت عشرة أعوام، إذ تمَّت بٌنهما حول الملؾ النووي اإلٌرانً، التً استؽ

رعاٌة هذا االتفاق السري من السفراء األمرٌكان فً بؽداد بمساعدة مباشرة من 

حكومة نوري المالكً "األولى والثانٌة" والذي بموجبه تكبد العراق الكثٌر من 

 األذى والخسابر بتواطإ الحكومات العراقٌة كافة. 

 ران وواشنطن تمَّ ما ٌأتً: ومن خالل االتفاق السري، الذي أبرم بٌن طه

السماح إلٌران بؤن تكون شرٌكاً أساساً ألمرٌكا فً هندسة النظام السٌاسً  – 1

 فً العراق وتشكٌل الحكومات العراقٌة كافة.

صار العراق سوقاً استهبلكٌاً إلٌران إلعانتها اقتصادٌاً ومن تحت الطاولة  – 2

 ة علٌها.تم إخراجها او تهرٌبها من العقوبات المفروض
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صار العراق ممراً لتهرٌب النفط اإلٌرانً المسموح به سراً والسماح  – 3

للعراق باستٌراد المشتقات النفطٌة والمواد الؽذابٌة واالنشابٌة واالحتٌاطٌة 

 اإلٌرانٌة وؼٌرها.

 السماح لئلٌرانٌٌن باستخدام أرض العراق وسماءه عند الضرورة. – 4

ٌران بمبات المبلٌٌن من الدوالرات منذ بدء السماح للعراق بمساعدة إ – 5

اإلٌرانٌة أي قبل عشرة أعوام حتى نهاٌتها وكان  –المفاوضات األمرٌكٌة 

 كل شًء بعلم الوالٌات المتحدة.

السماح إلٌران بالتؽلؽل االستخباراتً والتجاري والدٌنً فً العراق  – 6

 وصوالً لخوض الحرب ضد داعش فً العراق.

 ران باستخدام أرض العراق وسمابه لتقدٌم الدعم لسورٌا.السماح إلٌ – 7

السكوت األمرٌكً عن الدور اإلٌرانً فً تشكٌل المنظمات والملٌشٌاتو  – 8

 الحركات السٌاسٌة والعسكرٌة والمٌلشاوٌة ودعمها.

كلما تقدم كان مسموحاً به بضوء أخضر أمرٌكً وضمن اتفاق سري من 

اإلٌرانٌة حول الملؾ النووي اإلٌرانً.  –أجل نجاح المفاوضات األمرٌكٌة 

[www.thirdpower.org] 

ٌفضً هذا االتفاق السري بٌن واشنطن وطهران وحكومة بؽداد العمٌلة   

الى ابانة استجبلء أحدث فضٌحة فً تارٌخ المجتمعات وأكثرها اجراماً فً حق 

م( ٌؽوي المجتمع العراقً بكامل اطٌافه االجتماعٌة ألنه تم استخدامه كـ)طع

أو فخ أو احبولة الصطٌادهم  Trapبؤسره اإلٌرانٌٌن إلٌقاعهم فً شرك 

وإخضاعهم للشروط األمرٌكٌة فٌما ٌخص الملؾ النووي بتعبٌر آخر، 

ٌقوي اإلٌرانٌٌن الذٌن ٌرٌدون االنتقام  baitاستخدمت واشنطن العراق كطعم 

إعادة المجد  من العراقٌٌن، الذٌن حاربوهم لمدة ثمانً سنوات وطمعاً فً

الصفوي إلى العراق ونهب ثرواته وهنا جعلت واشنطن طهران شرٌكاً لها فً 

هندسة السٌاسة العراقٌة واالستفادة من خٌرات العراق وهذه جرٌمة فً حق 
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العراقٌٌن تضاؾ الى جرٌمة واشنطن فً اختراقها للقانون الدولً فً اعانة 

ا للعقوبات المفروضة على إٌران، إٌران اقتصادٌاً من تحت الطاولة فً اختراقه

لٌس هذا فحسب بل سكتت واشنطن عن دعم إٌران لئلرهاب الدولً من تشكٌل 

المنظمات والملٌشٌات والحركات السٌاسٌة والعسكرٌة والمٌلٌشاوٌة ودعمها. 

 إذن، هناك ثبلثة خروقات قانونٌة دولٌة ارتكبتها واشنطن وهً: 

 عراق.دعمها لئلرهاب اإلٌرانً فً ال –أ 

 مساعدة العراق فً خرق العقوبات المفروضة على إٌران. –ب 

اشراك إٌران فً هندسة النظام السٌاسً فً العراق وهً التً حاربت  –ت 

 العراق لمدة ثمانٌة أعوام.

 ساعدت أمرٌكا إٌران على تهرٌب نفطها سراً. –ث 

 سمحت إلٌران بتمزٌق النسٌج االجتماعً العراقً. –ج 

محٌص ما تقدم نقول إن العراق ذهب ضحٌة هذا االتفاق ومن أجل ت  

السري بٌن طهران وواشنطن وخسر آالؾ القتلى والمعوقٌن واالرامل واألٌتام 

وتمَّ تهجٌر المبلٌٌن من العراقٌٌن الى خارج بلدهم ومدنهم وحصل تمزٌق 

ة النسٌج االجتماعً العراقً عبر الفتنة الطابفٌة ووقع تدنٌس للسٌادة العراقٌ

وطمس هوٌته السٌاسٌة وتشوٌه تراثه اإلنسانً العرٌق ونهب آثاره النفٌسة 

وتدمٌر اقتصاده وإرجاع نمط عٌشه الى ما قبل مرحلة التحضر. بمعنى حّولت 

الحكومة األمرٌكٌة المجتمع العراقً واقتصاده وسٌادته الى "كبش فداء" إلؼراء 

 النووي اإلٌرانً.إٌران مقابل قبولها بشروط المفاوضات حول الملؾ 

إنها فضٌحة بامتٌاز ألنها كانت على حساب حٌاة مجتمع بكامله وكرامته  

وامواله. أما جناة هذه الفضٌحة فهً أكبر قوة عالمٌة متؽطرسة بقوتها وهٌمنتها 

والطامعة فً ثروة العراق وموقعه الجؽرافً، استخدمته كطعم مؽر إلٌران 

القدٌم والجدٌد )العراق( الذي حاربته لمدة  المشتهٌة لبلنتقام والثؤر من عدوها

ثمانٌة أعوام، فضبلً عن طمعها فً الهٌمنة على العتبات المقدسة الخاصة 
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بالشٌعة واالنتقام من العناصر العسكرٌة والسٌاسٌة واألمنٌة التً حاربتها أبان 

حكم صدام ونهب ثروته المادٌة والطبٌعٌة فؤمسى العراق والعراقٌون ضحٌة 

ل والمنتقم لمدة عشرة أعوام، ضاربٌن عرض الحابط القوانٌن الدولٌة المحت

واإلنسانٌة ومن دون خجل أو حٌاء جاعلٌن العراق مباحاً لكٌلهما )ارضاً وسماًء 

وثروة( ومسرحاً للتؽلؽل االستخباراتً والتجاري والدٌنً واإلرهابً وقاعدة 

 لدعم اإلرهاب المحلً واإلقلٌمً .

 بشع وأقذر من فضٌحة برٌمر جٌت، بل هً مكملة لها.هذه الفضٌحة هً أ 

ٌحسن بنا أن نشٌر الى ان هذه المصٌدة أو الفخ االصولً هدؾ الصطٌاد 

اإلٌرانٌٌن إلٌقاعهم فً المصٌدة األمرٌكٌة من أجل التحكم فٌهم فً الملؾ 

النووي، ونجحت اإلدارة االمرٌكٌة فً اصطٌادهم واٌقاعهم فً الفخ لكن على 

ثٌن ملٌون عراقً وثرواته وخٌراته وسٌاسته فحصلت مشكبلت حساب ثبل

اجتماعٌة ظالمة ومدمرة طالت العراقٌٌن كلهم مدة عشر سنوات كانت على نحو 

سلسلة جرابم صدرت من محتل ومنتقم امتصا دماء العراقٌٌن وجففا عروقهم 

لشكلً ودفنوهم وهم أحٌاء ونهبا أموالهم وفككا بناءهم االجتماعً وجوفا هرمه ا

وقلبا مٌزانه الطبقً ومزقا نسٌجه االجتماعً طمعاً فً ثروته وانتقاماً منه ومن 

كفاءاته وعلمابه وكرامته وشجاعته فؤضحى أكبر ضحٌة سكانٌة لحكومة ؼازٌة 

ومحتلة وأخرى منتقمة وطامعة ففرخت المبات من المعضبلت والمشكبلت 

ٌة والدٌنٌة تناولها الباحثون االجتماعٌة والنفسٌة والصحٌة واألخبلقٌة والضبط

األجانب فً نقدهم وقدحهم لبلحتبلل والتؽول اإلٌرانً، ذلك كله ٌتطلب من 

الباحثٌن االجتماعٌٌن العراقٌٌن تناول مشكبلت مجتمعهم المعاصرة التً 

استولدتها هذه االتفاقٌة السرٌة بعٌداً عن التعصب الطابفً والعرقً لكً ٌطلع 

 مدمرة لهذه الفضٌحة المعاصرة.العالم على االثار ال

 

 الظّرستاٌي ديت –/ ر 5
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/  30كشفت هذه الفضٌحة صحٌفة هافنتؽون بوست فً عددها الصادر فً 

وموقع فٌرفاكس مٌدٌا فً تحقٌق استقصابً عن أكبر فضٌحة رشوة  2016/ 3

Bribery  ً2005ألكبر رموز وزارة النفط العراقٌة الواقعة بٌن عام – 

ملٌون دوالر دفعت رشاوى  600أنابٌب تقدر قٌمتها بنحو  لعقود على 2014

الى وزراء النفط العراقٌٌن مع كبار المسإولٌن فٌها عن بٌع عقود مناقصات 

النفط العراقٌة الى شركات كبرى عبر سماسرة عراقٌٌن وشركة إٌرانٌة لتفوز 

 unaoilالهولندٌة على حقول الؽراؾ وشركة  SBMشركة بتروفاك وشركة 

 انً مقٌم فً موناكو.إلٌر

إن تسلم وزراء النفط العراقٌة )حسٌن الشهرستانً وعبد الكرٌم اللعٌبً،  

وضٌاء جعفر الموسوي مدٌر شركة الجنوب وكفاح نعمان مدٌر نفط الجنوب 

أبان حقبة الوزٌر ثامر الؽضبان وعدي القرشً أحد المسإولٌن العراقٌٌن 

ا الى اإلٌرانً احسانً عطا ومقرها النفطٌة، التً تعود ملكٌته unaoilوشركة 

فً موناكو( رشوة من شركات هولندٌة وإٌرانٌة عن عقود حقل الؽراؾ وعقود 

خط انابٌب ما هً سوى جرٌمة بحق االقتصاد العراقً والعراقٌٌن معاً ألنه ال 

 ٌحقق لهما حقوقاً ومزاٌا مشروعة فضبلً عن عكسها: 

 اسٌة واإلدارٌة الحاكمة فً العراق.وجود خلل فً أخبلقٌة المنظومة السٌ – 1

وجود تحلل وطنً وقٌمً عند القابمٌن على الهٌبة الحاكمة فً العراق  – 2

 وبالذات فً وزارة النفط.

مع ؼٌاب الرقابة والمحاسبة والقضاء على المفسدٌن والفاسدٌن فً  – 3

 األجهزة اإلدارٌة والمالٌة والسٌاسٌة واألمنٌة.

فسدٌن ٌسوؼون أخذ الرشاوى والعموالت عند عقد ألن الفاسدٌن والم – 4

الصفقات الحكومٌة على انها جزء من المكاسب المهنٌة لهم وال ٌفسرونها 

على أنها عمل ؼٌر مشروع بؤعمال الوظٌفة أو الخدمة العامة أو سرقة المال 

 العام.
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إذ هناك حماٌة للمرتشٌن من محتكري السلطة وأصحاب االمتٌازات  – 5

الطابفٌة فً الحكومة العراقٌة التً ترعاها الحكومة اإلٌرانٌة الحزبٌة و

 واألمرٌكٌة المحتلة.

فً ظل بروز السلطة فً العراق عند فبة صؽٌرة من المسإولٌن مسٌبٌن  – 6

استخدام السلطة ومستؽلٌن الهٌمنة الطابفٌة والحزبٌة )الشٌعة وحزب الدعوة( 

 على األجهزة الحكومٌة.

ول إن هإالء الوزراء والمدٌرٌن العامٌن فً وزارة النفط لذا نستطٌع الق – 7

ٌمثلون )بذور التهدٌم( فً أؼنى وزارة فً الحكومة العراقٌة ألنهم أضحوا 

تجاراً بالوظٌفة العامة وأسهموا فً فقدان العراقٌٌن الثقة بحكامهم ومّرؼوا 

مفهوم األمانة والنزاهة فً األجهزة الرسمٌة فً الوحل وشوهوا سمعة 

 العراق والعراقٌٌن أمام المحافل الدولٌة.

وقبل الولوج الى صلب هذه الفضٌحة نقول إن هذه اآلفة المدمرة للمبادئ   

اإلدارٌة واألخبلقٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة برزت فً مرحلة التؽٌٌر السٌاسً 

، أي بعد االحتبلل 2003واالجتماعً السرٌع الذي حدث فً العراق بعد العام 

الرعاٌة اإلٌرانٌة وتفاقمت عندما تم تعطٌل استخدام القوانٌن الرادعة األمرٌكً و

فً معاملة المرتشٌن، وحدوث انقبلب حاد فً مقاٌٌس التدرج االجتماعً 

والسٌاسً واالقتصادي فصعدت علٌه فبة من الخارجٌن عن القانون والباعة 

حتبلل المتجولٌن وأصحاب السوابق والمتسكعٌن فً شوارع أوروبا جلبهم اال

 األمرٌكً لٌنفذوا نهبهم لخٌرات العراق وتهشٌم بنابه االجتماعً.

هذه االتجار بالوطنٌة العامة تحت شعار الحكم الطابفً والحزبً ساعد على  

انتشار جرابم االحتٌال فً المإسسات الحكومٌة مما فكك بنٌة التنظٌمات 

تعاملهم التنظٌمً الرسمٌة الحكومٌة فزادت من تلوٌث أخبلقٌة العراقٌٌن فً 

وتوهٌن )تهزٌل( معاٌٌرهم وقٌمهم العراقٌة القوٌمة فً ضبطها للسلوك 

الحضاري والمتمدن، وهذه إحدى عوابق إرقاء المجتمع العراقً الى مراحل 

 تطورٌة زاهرة.
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ال أرٌد ان اترك هذا الطرح ما لم أسبر ؼور موضوعه لكً أصل الى كبده 

نه كشؾ عن عدم أخبلقٌة النخبة الحاكمة الذي أجده ٌمثل جوهر الفضٌحة أل

وعدم امانتهم فً تحمل المسإولٌة السٌاسٌة لبلد ٌفترض ان ٌكون فً مرحلة 

البناء والنهضة العمرانٌة وخارج من حروب مدمرة بشرٌاً واقتصادٌاً وبنٌوٌاً. 

تصرفوا بسرٌة وكتمان مستؽلٌن مناصبهم وصبلحٌاتهم واألمانة الممنوحة لهم 

لمال العام العراقً فكشفت السلطة الرابعة )الصحؾ( ووكاالت فً سرقة ا

االعبلم عن مستورهم الذي تستروا فٌه وأعلنوا رشاواهم وصفقاتهم البلأخبلقٌة 

 على العالم وطالبوا بمحاكمتهم.

ومن أجل تبصٌر القارئ بهذه الفضٌحة، التً عّدتها السلطة الرابعة "أكبر  

طالها مسإولون عراقٌون" ورشوة تمت داخل فضٌحة رشوة فً تارٌخ العالم أب

أروقة قطاع النفط العراقً. ترجمت التحقٌق االستقصابً منال حمٌد، التً قالت 

كشؾ تحقٌق استقصابً أجراه موقع فبرفاكس مٌدٌا وهافنتجون بوست، فٌه: 

عن فضٌحة تارٌخٌة تتعلق بؤكبر رشوة فً العالم، مشٌرة إلى أن العراق كان 

رشوة، التً من بٌن أسماء شخوصها، مسإولون عراقٌون رفٌعو ساحة لهذه ال

 المستوى.

ووفقاً للتحقٌق الصحفً فإن عدداً من األسماء البارزة فً العراق كانت 

متورطة، بنحو مباشر، فً هذه الفضٌحة، التً ٌبدو أنها سوؾ تسهم فً تعزٌز 

بخاصة وأن المطالب الشعبٌة العراقٌة بضرورة اإلصبلح ومحاكمة الفاسدٌن، 

 ٌعّد الثروة الربٌسة فً الببلد. هذه الفضابح تتعلق بعقود النفط الذي

أبرز األسماء التً وردت فً التحقٌق هً وزٌر التعلٌم العالً حسٌن 

الشهرستانً، الذي كان وزٌراً للنفط فً الحكومة السابقة ونابب ربٌس الوزراء 

الكرٌم لعٌبً، وزٌر النفط  لشإون الطاقة فً الدورة التً سبقتها. وأٌضاً عبد

العراقً فً الحكومة السابقة، وأٌضاً ضٌاء جعفر الموسوي، مدٌر شركة نفط 

الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدٌر نفط الجنوب إبان حقبة وزٌر 

النفط ثامر الؽضبان، وعدي القرشً أحد المسإولٌن الكبار فً شركة نفط 
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ح الذي ٌعّد حلقة الوصل بٌن المسإولٌن الجنوب، باإلضافة إلى باسل الجرا

وهً شركة نفطٌة مقرها الربٌس فً إمارة موناكو،  unaoilالعراقٌٌن وشركة 

وتعود ملكٌتها إلى اإلٌرانً إحسانً عطا، الذي ؼادر إٌران عقب الثورة فً 

أنشؤ مكتب استشارات نفطٌة فً لندن قبل  1991، وفً العام 1979العام 

 و.االنتقال إلى موناك

دور الشركة كان ٌتلخص باالتصال بالشركات النفطٌة الكبرى عبر العالم   

لضمان عقود لهم فً حقول النفط العراقٌة عبر شبكة عملت على تؤسٌس 

الشركة اإلٌرانٌة من خبلل باسل الجراح، وهو عراقً مقٌم فً الخارج وٌمتلك 

عقب االحتبلل عبلقات واسعة مع الشخصٌات، التً اعتلت السلطة فً العراق 

 .2003األمرٌكً فً العام 

آالؾ كلمة كٌؾ كانت تتم عملٌات  4التحقٌق ٌشرح بالتفصٌل فً أكثر من 

بٌع عقود النفط العراقٌة ومناقصاته إلى الشركات الكبرى من خبلل باسل 

الجراح والشركة اإلٌرانٌة، مشٌراً إلى أن الجراح ومن خبلل عبلقاته نسج 

التواصل داخل أهم وزارة فً العراق وهً وزارة  شبكة واسعة ومعقدة من

النفط التً سعت الوالٌات المتحدة بعد احتبلل العراق إلى اإلبقاء علٌها من دون 

أن تسمح بالتعرض أو سرقة محتوٌاتها فً وقت سمحت بنهب كل شًء بما 

 فٌها المتحؾ الوطنً وسط بؽداد.

نٌة المتبادلة بٌن الجراح التحقٌق تمكن من استقصاء مبات الرسابل اإللكترو

والشركة اإلٌرانٌة من جهة، وبٌن الجراح والعشرات من المسإولٌن العراقٌٌن 

فً قطاع النفط، وكٌؾ كانت تتم عملٌة بٌع حقول النفط العراقٌة عبر الشركة 

اإلٌرانٌة مقابل دفع رشاوى ٌقدمها الجراح إلى المسإولٌن فً وزارة النفط 

 العراقٌة.

الدوالرات صرفت كرشاوى للمسإولٌن العراقٌٌن خبلل المدة المبلٌٌن من 

، بعضها ذهب مباشرة إلى حسٌن 2014إلى العام  2005ما بٌن العام 

الشهرستانً وزٌر النفط السابق وعبد الكرٌم لعٌبً الوزٌر األسبق للنفط، 
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باإلضافة إلى رشاوى دفعها الجراح والشركة اإلٌرانٌة إلى مسإولٌن أصؽر، 

 مباشرة.

 من هو المعلم... أقوى رجل؟ 

هكذا وصفه التحقٌق االستقصابً بؤنه أقوى الرجال، إال أن اسمه كان عبارة 

فً مراسبلت الجراح والشركة اإلٌرانٌة من جهة، ومراسبلته  Mعن حرؾ 

والمسإولٌن العراقٌٌن من جهة أخرى، إال أن بعض تلك المراسبلت كانت تشٌر 

بعد تقص وتحر، تبٌن أن المعلم هو حسٌن إلٌه أٌضاً بصفة "المعلم". و

الشهرستانً، الذي كان وزٌراً للنفط فً الحكومة السابقة، فلقد ذكره الجراح 

باالسم فً سٌاق إحدى رسابله، لٌتبٌن أن وزٌر النفط السابق كان أٌضاً على 

قابمة الشخصٌات، التً تعاملت معها الشركة اإلٌرانٌة الستحصال عطاءات 

 لعراقٌة.حقول النفط ا

التعامل مع الشهرستانً لم ٌكن ولٌد رباسته وزارة النفط فً حكومة المالكً 

السابقة، وإنما حتى فً الدورة التً سبقتها إذ كان نابباً لربٌس الوزراء لشإون 

الطاقة، فً وقت كانت الشركة تتعامل أٌضاً، بنحو مباشر، من خبلل الجراح 

 ٌبً.مع وزٌر النفط األسبق عبد الكرٌم لع

أحد العقود التً سعت الشركة إلٌها هً توقٌع عقد شركة هٌواندي، إذ 

مبلٌٌن دوالر إذا كانت  7عرضت الشركة اإلٌرانٌة على هٌواندي أن تدفع مبلػ 

ملٌون دوالر، وهو فحوى  100ترؼب بالحصول على العقد الذي تبلػ قٌمته 

هٌونداي. الرشوة عرض قدمه الجراح للشركة اإلٌرانٌة من أجل مخاطبة شركة 

مبلٌٌن دوالر سٌذهب جزء منها إلى المعلم "الشهرستانً" بحسب  7التً تبلػ 

الجراح، وجزء آخر إلى شخص اسمه أحمد الجبوري ٌبدو أنه كان حلقة 

 الوصل بٌن الجراح والشهرستانً.

فً إحدى الرسابل ٌإكد الجراح أن الجبوري وافق على مبلػ ملٌون دوالر 

الهولندٌة على عقد  SBMان فوز شركة بتروفاك وشركة أمرٌكً مقابل ضم

 20وافق الجراح على دفع مبلػ  2011و 2010حقول الؽراؾ. فً عامً 
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ملٌون دوالر للجبوري من أجل أن ٌسعى للتؤثٌر على الشهرستانً واللعٌبً 

وإقناعهم بمنح حصة فً مشروع خط أنابٌب النفط لصالح شركة لٌتون 

 ملٌون دوالر. 200ذي تصل قٌمته إلى نحو البحرٌة، وهو العقد ال

بعض رسابل البرٌد اإللكترونً تشٌر إلى أن المسإولٌن العراقٌٌن كانوا 

ٌتفاوضون على ما ٌتقاضونه من رشاوى وال ٌتركون األمر خاضعاً لرؼبة 

 الجراح ومن خلفه الشركة اإلٌرانٌة.

رٌخها وتبلػ دفعت الشركة اإلٌرانٌة أكبر رشوة فً تا 2011وفً العام   

ملٌون دوالر لكسب تؤٌٌد الشهرستانً من أجل الحصول على عقد  16قٌمتها 

 ملٌون دوالر. 600خط أنابٌب تقدر قٌمته بنحو 

 ثراء على حساب العراقٌٌن 

ٌشٌر التحقٌق إلى أن الرشاوى، التً دفعت إلى مسإولٌن عراقٌٌن، حولتهم 

اً فً أوروبا ٌصرؾ خبلله نحو إلى أثرٌاء، إذ إن بعضهم كان ٌقضً ٌوماً واحد

ألؾ دوالر، فً حٌن أن بعض هإالء المسإولٌن اشترى شققاً وعقارات  100

 فً لندن وعمل الجراح على مساعدتهم فً إتمام عملٌات الشراء.

الشركة اإلٌرانٌة التً ٌتعامل معها الجراح، التً تمثل حلقة الوصل بٌن 

ن العراقٌٌن، افتتحت مقراً لها فً الشركات النفطٌة فً العالم وبٌن المسإولٌ

البصرة عقب االحتبلل األمرٌكً، إذ سعت إلى التؤكٌد، عبر رسالة إلكترونٌة 

إلى موظفٌها، أن ال ٌلتفتوا إلى الشابعات التً تتحدث عن عملٌات فساد فً 

الشركة، مإكدٌن أن عقودهم وتعاملهم كلها فً العراق وؼٌره شفاؾ وال تشوبه 

سعى معدو التحقٌق االستقصابً إلى االتصال ببعض الشركات  شاببة. إلى ذلك

العالمٌة التً ورد اسمها فً التحقٌق من أجل التؤكد من بعض المعلومات، إذ 

نفت الشركات العالمٌة أن تكون عقودها فً العراق قد شابتها شاببة، فً حٌن 

رفضت شركات أخرى الرد على بعض االستفسارات. الجراح رفض التعلٌق 

لى المعلومات الواردة فً التحقٌق وكذا الحال بالنسبة للشركة اإلٌرانٌة، وكذا ع

 الحال بالنسبة للجبوري.
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ٌقول معدو التحقٌق إنه بٌنما ٌرزح العراقٌون تحت نٌر أوضاع صعبة  

للؽاٌة، وٌواجه العراق خطر تنظٌم "الدولة"، فإن هناك من ٌثري على حساب 

فقة رشوة فً التارٌخ تمت داخل أروقة قطاع الشعب العراقً من خبلل أكبر ص

النفط العراقً، الذي طالما تحدث الربٌس األمرٌكً السابق جورج دبلٌو بوش 

 [https://arabic.rt.com]أن هذه الثروة هً ثروة العراقٌٌن وحدهم. 
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 الفصن الشادض

 منارج وَ الفضائح

 

 فضائح السٌاسٌٌن  –/ أ  6

 ح تقدح بنزاهة األمم المتحدةفضائ –/ ب  6

 فضائح رجال الدٌن –/ ت  6

 فضائح الرٌاضٌٌن –/ ث  6

 فضائح مصرح بها غٌر متستر علٌها  –/ ج  6

 فضٌحة مسؤولة غٌر مصرح بها –/ ح  6

 فضٌحة فولكس واغن –/ خ  6

 فضائح رؤساء جمهورٌات مدى الحٌاة  –/ د  6

 رباعٌة الحقل المستحدث –/ ذ  6
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 فضائح الشياسيني –/ أ 6

ال تقتصر فضابح السٌاسٌٌن على األنشطة السٌاسٌة وإبرام الصفقات الفاسدة  

والبل وطنٌة أو الكذب على الشعب او استؽبلل نفوذهم للبقاء فً مناصبهم لمدة 

أطول أو الحصول على مزاٌا أكثر أو موقع سٌاسً أرقى وأقوى، بل استخدامه 

حٌاته المتنفذة كلها خارج دابرة عمله لكً ٌشبع جمٌع طموحاته وؼرابزه لصبل

المتمثلة بالتسلط واالستحواذ والجنس. ألن ما ٌملكونه من نفوذ ومال وموقع 

ٌّسهل علٌهم الحصول على الجنس بسهولة خارج عبلقته الزوجٌة ال من أجل 

وتنوٌع تسلطهم  اثبات فحولتهم الؽرٌزٌة، بل إرضاء لطمعهم الجشع فً توسٌع

اشباع دناءتهم الشهوانٌة  االطرٌق مٌسر أمامهم وال ٌستطٌعو واستحواذهم طالما

وهم خارج مناصبهم )أي قبل اشؽالهم المنصب السٌاسً( ألنها احدى صور 

 الدناءة األخبلقٌة والنفسٌة عندهم.

واحٌاناً ٌتصرؾ بعضهم تصرؾ المراهقٌن عندما ٌتباهى بالمؽامرات   

امثال )برلسكونً ربٌس وزراء إٌطالٌا األسبق( الذي ٌفتخر بكونه زٌر الجنسٌة 

نساء. البارز عند هإالء الساسة تتدنى نفوسهم الى بابعات الهوى والقاصرات 

عمراً على الرؼم من كونهم متزوجٌن وأعضاء فً الحزب الحاكم وشاؼلً 

 مناصب وزارٌة ورباسٌة.

تزوٌر انتخابات رباسٌة مثل هذا على صعٌد الجنس، وهناك فضابح تعكس 

ما ارتكبه )إدوارد شٌفرد نادزه( وتتسع فضابح الساسة فتحول اهداؾ المشارٌع 

العامة الى مشارٌع خاصة، ومن التنمٌة االقتصادٌة الى تنمٌة جٌوبهم، أو 
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ٌؽضون الطرؾ وٌصمتون على ٌرتكب من انتهاكات وسرقة أموال المواطن 

ٌة واالستٌبلء على ممتلكات الدولة واضعاؾ والتستر على المخالفات القانون

الرقابة الحكومٌة على الفساد الممارس واهدار مبلٌٌن األموال من خزٌنة الدولة 

ومخالفة القوانٌن وتهرٌب األموال والوثابق والمخطوطات وتهرٌب السجناء 

السٌاسٌٌن واإلرهابٌٌن وإبقاء الدول النامٌة تحت رحمة الدول الرأسمالٌة 

ها. وعند قٌامهم بهذه الممارسات البل قانونٌة والبل أخبلقٌة والمستؤثرة وسٌطرت

بمقاماتهم الرسمٌة ٌتصورون أنهم ُمَحَصّنٌن حكومٌاً من السلطة الرابعة 

والتواصل االجتماعً والقنوات الفضابٌة التً تكشؾ ما تم التستر علٌه من 

انظار القراء  فساد مارسه كبار المسإولٌن ألن مثل هذه المواضٌع تجذب

والمشاهدٌن فً اهتمامهم السٌاسً والوطنً مما ٌعزز ذلك انتشار الصدى 

اإلٌجابً للصحٌفة، التً تستبق الحدث وترصده وتكشؾ جوانبه الخفٌة 

والمتستر علٌه، باإلضافة الى توسٌع رقعة شعبٌتها فً المجتمع والدفاع عن 

 حقوق المواطن.

 أشهر فضابح السٌاسٌٌن الجنسٌة بعد هذا االستطراد أدلؾ الى طرح  

 أشهر فضائح السٌاسٌٌن الجنسٌة

من قال ان السٌاسٌة مملة؟ مقولة شهٌرة لصحٌفة "الجاردٌان" البرٌطانٌة 

استهلت بها تقرٌراً ٌرصد فضابح جنسٌة أصابت رجال السٌاسة فً جمٌع دول 

 العالم. 

ٌها أصحاب بالطبع لٌست السٌاسة مملة كما ٌرى بعضهم ألن القابمٌن عل

نفوذ وقوة ومكر وهً صفات ٌستؽلها السٌاسً للوصول الى مناصب ُعلٌا أو 

الحفاظ علٌها، كما ٌستخدمها فً اؼراء النساء واستدراجهنَّ لفراشه وتصبح 

فً مقدمة هإالء الرجل األكثر نفوذا مهمته أسهل كلما ارتقى على سلم السلطة. 

ٌنتون، إذ أقام عبلقة ؼٌر شرعٌة مع فً العالم الربٌس األمرٌكً األسبق بٌل كل

مدربة الخٌول مونٌكا لوٌنسكً. مونٌكا لونسكً كشفت لمجلة فانٌتً فٌر قذارة 

رجال السٌاسة وأصحاب النفوذ وقالت إن الربٌس كلٌنتون "استؽلها" واقام معها 
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عبلقة ؼرامٌة فً لٌالً حمراء داخل ؼرفة ضٌقة ملحقة بمكتبه أشبه ما تكون 

 .بسبخزانة مبل

وأوضحت فً المقابلة، التً خصت بها المجلة، أن إدارة كلٌنتون واإلعبلم 

ومساعدي المحقق الخاص والسٌاسٌٌن من الحزبٌٌن من ألصقوا هذه السمعة 

 السٌبة بً، وقد ثبتت هذه السمعة ألن السلطة كانت وراءها. 

الربٌس اإلسرابٌلً السابق موشً كاتساؾ سجن سبع سنوات، بتهمة 

عندما كان ٌشؽل منصب وزٌر  1998إحدى مساعداته فً العام  اؼتصاب

وحاول كاتساؾ عقد صفقة مع  .السٌاحة وتحرش بثبلث عامبلت فً الرباسة

القضاء بالحصول على حكم موقوؾ التنفٌذ، مقابل اعترافه، ودفع تعوٌضات 

  .مالٌة للضحاٌا لكن االتفاق فشل

وتمت  2005اب فً العام اكوب زوما ربٌس جنوب أفرٌقٌا اتهم باالؼتص

، واعتمد فً دفاعه على أن الضحٌة البالؽة ابنة أحد 2006تبربته فً العام 

أصدقابه كانت راضٌة بإقامة عبلقة معه، بل هً التً أؼوته، وعاشرها على 

من تعدد زٌجاته، رزق  . وعلى الرؼمالرؼم من علمه أنها مصابة باإلٌدز

مرات، وكان  5قة ؼٌر شرعٌة. تزوج "جاكوب زوما" بابنه العشرٌن من عبل

ٌدافع عن نفسه قاببل إنه ال ٌختلؾ عن بقٌة الساسة عبر العالم الذٌن لهم 

 .عشٌقات عدة، الفرق أنه ٌعلن ما ٌخفونه هم

ٌعد ربٌس الوزراء اإلٌطالً السابق سٌلفٌو برلسكونً، بطل وأسطورة  

"برلسكونً" ٌتفاخر الفضابح الجنسٌة فً إٌطالٌا والعالم، ومن المعروؾ أن 

دابما بالمؽامرات والقصص الؽرامٌة، وٌستؽل نفوذه بإشباع رؼباته وٌطلق 

برلسكونً ٌعشق العبلقات رس. على نفسه لقب "كازانوفا" والكافالٌٌرة أي الف

الؽرامٌة مع الفتٌات القاصرات، وكانت قصة اؼتصابه للمؽربٌة "روبً" أبرز 

مخالفا للقانون اإلٌطالً وطالب الشرطة فضابحه واألسوأ أن برلسكونً تدخل 

 2011برلسكونً قال فً . باإلفراج عن روبً بعد اتهامها بممارسة الفجور

أنه تدخل لئلفراج عن روبً ألنها قرٌبة الربٌس المصري حسنً مبارك، 

مإكداً أن عدم اإلفراج عنها كان سٌسبب أزمة دبلوماسٌة بٌن مصر وإٌطالٌا 
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 .فً حفبلت صاخبة ودفع لها المال لتشارك

جون بروفٌومو، وزٌر الدفاع البرٌطانى األسبق، الذي اضطر لبلستقالة من 

بسبب فضٌحة جنسٌة دوت أصداإها فً جمٌع أنحاء  1963منصبه فً العام 

ولم تكن كلٌر فتاة عادٌة،  .العالم حتى الٌوم، مع بابعة هوى تدعى كرستٌن كلٌر

الذكاء والجمال الشدٌدٌن، اللذٌن كانا بل كانت تتمتع بمهارات وممٌزات منها 

سبًبا فً تجنٌد المخابرات السوفٌتٌة لها كجاسوسة لئلٌقاع ببروفٌومو عندما كان 

وإقامة عبلقة ؼٌر شرعٌة معه، نجحت من  1963وزٌرا للدفاع فً العام 

خبللها فً نقل معلومات مهمة إلى المخابرات السوفٌتٌة عن طرٌق عشٌقها 

 [ www.vetogate.com] .سً ٌدعى برجٌن إٌفانوؾضابط مخابرات رو

إن أهمٌة الولوج فً هذا الموضوع ٌكمن فً تحلٌله من زاوٌة توفر أركان   

الفضٌحة التً اعتمدناها فً دراستنا هذه نبدأها ببروز أركانها الجنسٌة عند 

السٌاسٌٌن، بنحو جلً، فإذا أخذنا الركن األول فٌها نجد العبلقة ؼٌر الشرعٌة 

كلٌنتون مع مدربة الخٌول مونٌكا، واؼتصاب كٍل من كاتساؾ ألحدى ل

مساعداته، وزوما ألبنة أحد أصدقابه، وبرلسكونً الؼتصابه للقاصرات، 

وبروفٌومو فً عبلقته الجنسٌة مع بابعة الهوى. بمعنى جمٌعهم اقترفوا فعبلً 

اً لؤلخبلق ومخترقاً للقاعدة القانونٌة دافعهم الجنس ولٌس ًٌ المال، وهذا هو  مناف

الركن الثانً للفضٌحة، مستؽلٌن مناصبهم ونفوذهم العالً فً فعلهم المجافً 

لؤلخبلق، وهذا هو الركن الثالث للفضٌحة. وعند اكتشاؾ الصحافة أمرهم 

)وهذا الركن الرابع( سوؼوا فعلهم الواطً بوسابل عدة تسوٌفٌة، مثل ان 

ما( و)كلٌنتون( و)برلسكونً( الضحٌة كانت راضٌة بإقامة عبلقة معها )زو

 و)بروفٌومو( وهذا هو الركن الخامس.

فً الواقع جمٌع هذه األفعال المشٌنة ٌكون أداإها سهبلً وطرداً مع ارتقاء   

فاعلها على سلم السلطة والنفوذ والمال وتتناسب عكساً مع فاقدي السلطة 

لعدم اهتمام  والنفوذ والمال. أي ال تشكل أعمالهم فضٌحة مدوٌة بٌن الناس

الناس بموقعهم المتدنً ولٌس لدٌهم نفوذ وسلطة، بمعنى ان الفضٌحة ُتمسً 

مشهورة وشنٌعة كلما كان فاعل فعلها شاؼبلً منصباً عالٌاً ال لكونه مرتقٌاً، بل 
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ألن علوه مرتبط بتوقع الناس بؤنه مترفع على األفعال االستؽبللٌة واالبتزازٌة 

واألخبلق. لكن فً الواقع ان السٌاسٌٌن أشهر  واالستدراجٌة ودناءة النفس

وأبرز المستؽلٌن والمبتزٌن والمستدرجٌن لنفوذهم وقوتهم ومكرهم فً اؼواء 

النساء الجمٌبلت والذكٌات ولوال تمتعهم بمناصبهم لما استطاعوا الحصول 

علٌهنَّ إذ انهم محتمٌن ومتسترٌن على انحرافهم وجنوحهم بعلو مراكزهم، التً 

ونها فً التهرب من المقاضاة الشرعٌة لهم وإزاء هذا التملص المستؽل ٌستؽل

نجد ضرورة اهتمام الباحثٌن االجتماعٌٌن بهذه األفعال التً سبقهم الصحفٌون 

واإلعبلمٌون إلى تناولها اشهارٌاً لكن مهمة الباحث االجتماعً تكون تحلٌلٌة 

ٌة الصادرة عن أصحاب وتنظٌرٌة من أجل تنقٌة المجتمع من ظواهره البلأخبلق

النفوذ وذوي الٌاقات البٌض )حسب عالم اإلجرام أدورد سذرالند(. 

[www.vetogate.com ] 

 فضائح عشٌقات رؤساء فرنسا   

 ،الشعب الفرنسً ٌتعامل مع فضابح رإسابه الؽرامٌة وكؤن األمر ال ٌعنٌه

 بٌنما ٌختلؾ األمر مع الربٌس الفرنسً الحالً، الذي تتصدر عبلقته

الؽرامٌة بالممثلة الفرنسٌة جولً جاٌٌه عناوٌن صحؾ العالم، والؽرٌب أن 

جمٌع رإساء الجمهورٌة الفرنسٌة الخامسة كانت تربطهم عبلقات ؼرامٌة لعبت 

الصحؾ الفرنسٌة دوراً كبٌراً فً كشفها، وتقبل الشعب الفرنسً األمر وكؤنه 

 .لفرنسٌٌنشًء معتاد، وهنا نرصد العبلقات الؽرامٌة للرإساء ا

 واؼتٌال الشاهد الوحٌد على أمسٌة جنسٌة جورج بومبٌدو""

بعد رحٌل الربٌس الفرنسً شارل دٌجول عن الحكم، تولى الربٌس جورج 

( والذي اصطدم بكشؾ الصحافة 1974حتى  1968بومبٌدو الحكم )من 

النقاب عن فضٌحة "ماركوفٌتش"، عقب الضجة التً أثٌرت فً فرنسا فً بداٌة 

ٌات القرن المنصرم حول اؼتٌال أحد الحرس الخاص لرجل األعمال سبعٌن

الفرنسً "آالن دالون، ستٌفان ماركوفٌتش" الذي كان الشاهد على أمسٌة جنسٌة 

 .للسٌدة األولى فً فرنسا آنذاك السٌدة كلود بومبٌدو
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 ٌعترؾ أن "األمٌرة دٌانا" لم تقاوم سحره جٌسكار دٌستان" "فالٌري

رنسً فالٌري جٌسكار دٌستان الذي تولى الحكم عقب وجاء الربٌس الف

بومبٌدو، واشتهر بعبلقاته الؽرامٌة السرٌة المتعددة، كان من بٌنها المصورة 

وكانت صحٌفة "لو كانار انشٌنٌه" قد كشفت، قبل تولٌه  ماري لور دي دٌكار. 

الحكم بقرابة أربعة أشهر، قضٌة "شاحنة الحلٌب" حٌنما أسرع رجال األمن 

اإلطفاء إلى مكان حادث سٌارة كان فٌها جٌسكار دٌستان مع ممثلة شهٌرة وهم و

  .فً حالة سكر حٌث اصطدما بشاحنة حلٌب

والؽرٌب أن الربٌس الفرنسً فالٌري جٌسكار وبعد انتهاء مدة رباسته،  

تحدث عن عبلقته النسابٌة، كما ذكر أن األمٌرة دٌانا هً األخرى لم تفلت من 

 .2009د وكّذب عبلقته الؽرامٌة باألمٌرة فً سبتمبر سحره، لكنه عا

 .ٌخفً ابنته ؼٌر الشرعٌة لعشرٌن عاماً  فرانسوا مٌتران""

وتعّد العبلقات النسابٌة التً أحدثت ضجة كبٌرة فً تارٌخ فرنسا، تلك التً  

كانت تتعلق بالربٌس الفرنسً الٌساري األسبق فرانسوا مٌتران، والتً كشفتها 

نشرت الصحٌفة  1994نوفمبر  3رنسٌة "بارٌس ماتش"، ففً الصحٌفة الف

المذكورة صوراً لفتاة تشبه تماماً الربٌس مٌتران، مإكدة أنها ابنته ؼٌر 

الشرعٌة واسمها "مازارٌن"، التً استطاع أن ٌخفٌها عن الشعب الفرنسً لمدة 

عشرٌن عاماً، وتسبب الكشؾ عن هذه الفضٌحة بصدمة كبٌرة للشعب 

 .الفرنسً

 .المخادع ٌبدأ بؤٌقونة فرنسا وٌنتهً بالصحفٌات المثٌراتجاك شٌراك" "

ونؤتً للربٌس جاك شٌراك، أو كما ٌسمٌه الفرنسٌون "المخادع الكبٌر"،  

، كانت قصص عبلقاته الؽرامٌة 1995فحٌنما تولى منصب الرباسة فً العام 

ن كل مواطن العدٌدة على الرؼم من الوجود المستمر لزوجته برنادت على لسا

 .فرنسً
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واشتهر الربٌس شٌراك بعبلقات عدة بدءاً من عبلقته السرٌة مع أٌقونة 

الجمهورٌة الخامسة الفرنسٌة والمستشارة فً قصر األلٌزٌة فً عهد بومبٌدو، 

حٌنما تولً فً العام  " Marie-France Garaud" فرانس جارو –ماري 

ماري لتبدأ قصة  منصب سكرتٌر الدولة للوظابؾ، وتعرؾ على 1962

 .عبلقتهما السرٌة

وفً تسعٌنٌات القرن المنصرم نجح فً إٌقاع صحفٌة بوكالة األنباء الفرنسٌة 

نشرت صحٌفة "ال  2001إلٌزابت فرٌدرش" فً شباكه، وفً ٌولٌو "تدعً 

لٌبراسٌو" صور للربٌس شٌراك مع الصحفٌة المذكورة فً قصر على جزٌرة 

ة على حسابه، ولم ٌكن هذا اللقاء الوحٌد، بل "إٌل مورٌس" بعد أن حجز طابر

سافرا معاً للتنزه فً تونس وروما، حٌث كلفت رحبلته مع إلٌزابٌث ما ٌعادل 

 .آلؾ فرانك من تذاكر طٌران ومصارٌؾ أخرى 170

لم ٌخؾ الربٌس شٌراك عبلقته بالصحفٌات الجمٌبلت، ولم تتوقؾ عبلقته 

 شل كوتا"، وفقا لمإلفً كتاببهن على إلٌزابٌث، فها هً الصحفٌة "مٌ

"Sexus  Politicus"   للكاتبٌن كرٌستوؾ دلوار وكرٌستوؾ دبوا، كما كانت

هناك عبلقات أكثر من حمٌمٌة بٌن الربٌس وبٌن هذه الصحفٌة الحسناء، التً 

 .كانت تعمل مراسلة لصحٌفة "االكسبرس" الفرنسٌة فً ببلط قصر الرباسة

ة الصحة إبان تولٌه رباسة الوزراء مٌشل باإلضافة إلى عبلقته بوزٌر   

بارزاش، والتً فشلت فً منصبها وتمت إقالتها، بعدها، بعامٌن، إال أن الربٌس 

الفرنسً ظل ٌردد "فلتتعودوا جمٌعاً على أن مٌشٌل ستكون إلى جانبً"، 

وصرحت سٌدة فرنسا األولى وزوجته براندت شٌراك فً حوار صحفً أجرته 

ٌراك "حقق نجاحات رابعة، رجل جمٌل وسعٌد جدا، كما أن ش 2001فً العام 

أن الفتٌات تطاردنه باستمرار، مشٌرة الى ان والدها أقنعها بؤنها ستظل النقطة 

التً ٌرجع إلٌها مهما تعددت عبلقاته النسابٌة، قابلة "دابماً أنا نقطة الرجوع 

اك بوالٌة لزوجً" وعلى الرؼم من تلك التصرٌحات إال أنها لم تمنع فوز شٌر

 .2002رباسٌة ثانٌة فً 
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 .لم تسلم منه زوجات رجال حكومته نٌكوال ساركوزي""

، احتفلت الصحؾ 2007وعندما وصل نٌكوال ساركوزي إلى الحكم فً    

بهذه المناسبة، لكنها الحظت ؼٌاب زوجته الثانٌة "سٌسٌل" منذ لٌلة فوزه 

( أعلن الطرفان 2007بر بالمنصب، وبعد شهور قلٌلة من العام نفسه )فً سبتم

نشرت الصحؾ صوراً للربٌس  2008الطبلق، لكن فً رأس العام الجدٌد 

ساركوزي مع عارضة األزٌاء والمؽنٌة كارال برونً وهما فً دٌزنً الند 

 .بالقرب من بارٌس، وبعدها بقلٌل، توجه االثنان برحبلت إلى األردن ومصر

س الفرنسً بعدٌد المؽامرات ولكن قبل تعرفه بكارال برونً َمرَّ الربٌ 

العاطفٌة من وراء زوجته السابقة سٌسٌل، فعلى وفق معلومات نشرتها صحٌفة 

"االندبندنت" فإن الربٌس الفرنسً نٌكوال ساركوزي كان على عبلقة ؼرامٌة 

مع إحدى زوجات أعضاء حكومته الحالٌة، كما كشفت الصحٌفة الفرنسٌة "لو 

أن الربٌس الفرنسً ساركوزي كان  2008أكتوبر  12هافنجتون بوست" فً 

 .على عبلقة سرٌة أٌضاً مع صحفٌة فً جرٌدة لو فٌجارو

وتعّد كارال برونً، هً الزوجة الثالثة للربٌس ساركوزي بعد زوجته األولى 

"دومٌنٌك كولٌولً" التً أنجب منها ولدٌه االثنٌن، والتً تركها كً ٌتزوج 

 .1996بـ"سٌسٌل" فً العام 

 .أول ربٌس ٌدخل اإللٌزٌه بجواره عشٌقتهالحالً" الرئٌس "

أما الربٌس الفرنسً الحالً فرانسوا أوالند، فقد بدأ منصبه كربٌس مخالفاً 

البروتوكول الفرنسً، إذ أن رفٌقته فالٌري ترٌفٌلر لم تكن زوجته رسمٌاً، وتعد 

 هذه المرة األولى التً ٌدخل ربٌس فرنسً إلى قصر اإللٌزٌة مع امرأة من

 .دون أن ٌجمعهما زواج رسمً

و"ترٌفلر"، التً ارتبط بها أوالند فً قصة حب ظلت سرٌة منذ العام 

، لم تكن المرأة األولى فً حٌاته، إذ أنه كان متزوجاً 2010حتى العام  2005

، 2007من المرشحة السابقة لمنصب الرباسة أمام نٌكوال ساركوزي فً 
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قته الؽرامٌة السرٌة بالممثلة الحسناء وأخٌراً عبل .وأنجب منها أربعة أوالد

جولً جاٌٌه، بعدما كشفت مجلة "كلوزر" الفرنسٌة زٌارته السرٌة لها خبلل 

رأس العام الحالً، وعلى الرؼم من الضجة اإلعبلمٌة الكبرى حول هذه 

الفضٌحة الجدٌدة، إال أنه ٌبدو من الواضح أن الشعب الفرنسً ٌتقبل مثل هذه 

 .حت جزءاً أساساً من حٌاة الرإساء الفرنسٌٌناألمور، التً أصب

[www.albawabhnews.com] 

الملفت لبلنتباه إن الفضابح الجنسٌة لرإساء فرنسا كشفتها الصحؾ   

الفرنسٌة، التً لعبت دوراً كبٌراً فً تسلٌط الضوء علٌها وعلى الرؼم من ذلك 

حٌاة رإسابه الخاصة فإن المجتمع الفرنسً لم ٌنفعل تجاهاً، بل عّدها جزءاً من 

بهم وٌرجع اٌضاً الى الحرٌة الشخصٌة التً منحتها للفرد الفرنسً ثقافته 

االجتماعٌة طالما ال تإثر على سٌاسته الداخلٌة والخارجٌة، وإنها َتمس عبلقة 

الربٌس الزوجٌة واألسرٌة لٌس إال، وهذا ال ٌضر بمصالح الفرنسٌٌن وال 

مثله مثل أي خبر اجتماعً ال تعكس فضٌحة  حكومتهم، إذن، ٌبقى اإلشهار بها

حكومٌة. الحالة مشابهة مع المجتمع اإلٌطالً وربٌس وزرابه برلسكونً 

المشهور بعبلقاته مع القاصرات لم ٌتخذ بحقه أي حكم قضابً على اؼتصابه 

وعبلقاته ؼٌر الشرعٌة ألن المجتمع اإلٌطالً ال ٌلتفت الى العبلقات الشخصٌة 

 ها خصوصٌته فحسب.لساسته، بل ٌعد

بٌد أن هذه البلمباالة ال نجدها فً المجتمع األمرٌكً الذي هو اٌضاً ٌمنح 

فرده نصٌباً كبٌراً من الحرٌة الشخصٌة فً عبلقاته مع اآلخرٌن إال ان االعبلم 

األمرٌكً أمثال مجلة )فانٌتً فٌر( تعّد العبلقات الجنسٌة خارج الرباط 

حكومة عمبلً قذراً ٌجب ان ال ٌصدر من الزواجً التً تصدر من ربٌس ال

رجال السٌاسة، على عكس بطانة الربٌس األمرٌكً ومساعدٌه فؤنهم ٌماروسون 

هذه السلوكٌات وانكارها دفاعاً عن سمعة الربٌس وهذا ما حصل مع الربٌس 

كلنتون، والحالة كانت أكثر جدٌة مع الربٌس اإلسرابٌلً السابق موشً كاتساو 

إذ سجن، والحالة مشابهة لحالة  1998دى مساعداته فً العام عند اؼتصابه إح

. والحالة أوضح مع 2005ربٌس جنوب افرٌقٌا عندما اؼتصب فتاة فً العام 
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المجتمع البرٌطانً عندما اكتشؾ وزٌر دفاعه األسبق جون بروفٌومو بعبلقة 

ى مع بابعة الهوى كرستٌن كلٌر، التً بسببها اضطر ال 1963جنسٌة فً العام 

 االستقالة من منصبه بعد الفضٌحة.

نستنتج مما تقدم ان الفضٌحة مفهوم اجتماعً تحدده معاٌٌر المجتمع إذ 

عندما ال تتدخل فً الحٌاة الشخصٌة والذاتٌة للفرد فؤنها ال تعّد العبلقة الجنسٌة 

خارج الرابط الزواجً معارضة للمعاٌٌر االجتماعٌة ألنها تخص الشخص 

بزوجته طالما لم تعترض الزوجة وال تدٌن ذلك فإن الخٌانة  ومعاٌٌره وعبلقته

الزوجٌة ال تعّد فضٌحة، بل ُتعد جاذبٌة وافتناناً ونجاحاً للفرد، وهذا ما صرحت 

إذ قالت  2001به سٌدة فرنسا األولى براندت زوجة جاك شٌراك فً العام 

دنه عنه، فً تصرٌح، إن شٌراك رجل جمٌل وسعٌد جداً وأن الفتٌات تطار

باستمرار، بل وحتى شٌراك كان ال ٌتحرج من تصرٌحه بعبلقاته الجنسٌة 

خارج رباطه الزواجً عندما قال "فلنتعود جمٌعاً على أن مٌشٌل ستكون الى 

ٌعنً هذا أن الفرنسٌٌن واالٌطالٌٌن ال ٌنظرون الى  –مٌشٌل عشٌقته  –جانبً" 

األمرٌكان والبرٌطانٌٌن، الخٌانة الزوجٌة على أنها فضٌحة مثلما ٌعدها كذلك 

بل حتى لم تإثر على ترشٌحهم للرباسة للمرة الثانٌة وهذا ما حصل مع فوز 

والحالة كذلك مع ساركوزي  2002شٌراك بوالٌة رباسٌة ثانٌة فً العام 

 وأوالند.

وإزاء ما تقدم واالحاطة أكثر حول هذا الموضوع نحدد بعض المحّكات 

 الناحٌة االجتماعٌة وهً:  االجتماعٌة المحددة للفضٌحة من

معاٌٌر المجتمع الخاصة بالحٌاة الشخصٌة للفرد ومنحه الحرٌة الفردٌة فً  – 1

 عبلقاته باآلخرٌن فً عّدها خٌانة، فضٌحة او عبلقة شخصٌة.

معاٌٌر العبلقات الزوجٌة داخل األسرة ودرجة منحها الحرٌة فً العبلقات  – 2

فً عّدها خٌانة أو فضٌحة أو عبلقة  الجنسٌة خارج حدود الحٌاة الزوجٌة

 شخصٌة.
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درجة قٌمة الجنس ؼٌر الشرعً فً قٌم المجتمع، هل مرتبط بالدٌن  – 3

 والسٌاسة أم ال؟

تقٌٌم الوسابل اإلعبلمٌة للعبلقات العاطفٌة والجنسٌة خارج حدود العبلقات  – 4

الزوجٌة ونقدها واستخدامها كورقة ضاؼطة على ممارسٌها أو التشهٌر 

 بممارسٌها.

عبلقة الجنس ؼٌر الشرعً بالمنصب الرسمً، هل هً طردٌة أم  – 5

 عكسٌة؟

ثم هناك فضٌحة مزدوجة عند أحد السٌاسٌٌن البرٌطانٌٌن التً ضمت  

 تعاطً الكوكاٌٌن مع بابعات الهوى.

 فضٌحة رئٌس اللوردات البرٌطانً

طانً: اعتذر بعد فضٌحة "الكوكاٌٌن والعاهرات" نابب ربٌس اللوردات البرٌ

 عن األلم واالحراج.

استقال نابب ربٌس مجلس اللوردات البرٌطانً جون بتٌفانت سٌوٌل من 

منصبه، بعد انتشار فٌدٌو له وهو ٌتعاطى مسحوقاً أبٌض برفقة عاهرات، كما 

 أنه قد ٌواجه تحقٌقات من الشرطة بسبب هذه الفضٌحة.

ً بٌان األحد، إن "خبر وقالت ربٌسة مجلس اللوردات البارونة دي سوزا، ف

سلوك اللورد سٌوٌل شًء مروع وؼٌر مقبول. اللورد سٌوٌل قد استقال هذا 

 الصباح من منصبه ربٌسا للجان".

وفً إحدى مشاهد الفٌدٌو، الذي تم نشره على صحٌفة "ذا صن" البرٌطانٌة، 

جنٌه  5ٌظهر سٌوٌل وهو ٌستنشق مسحوقاً أبٌض، مستخدماً ورقة عملة فبة 

ٌنً. وتضمن الفٌدٌو أٌضا مقتطفات من المحادثات بٌن سٌوٌل المتزوج، استرل

 وعامبلت الجنس البلتً تحطن به.
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فً هذه المحادثات، ٌشٌر سٌوٌل ضمنٌاً إلى الكوكاٌٌن، فضبل عن 

تصرٌحات مهٌنة عن النساء. وذكرت صحٌفة "ذا صن" أن األحداث المصورة 

رب البرلمان البرٌطانً فً فً الفٌدٌو، وقعت فً شقة سٌوٌل فً لندن ق

 األسابٌع األخٌرة.

للوصول إلى سٌوٌل، األحد وصباح االثنٌن،  CNN ولم تنجح محاوالت

للتعلٌق على الموضوع، كما أن وسابل اإلعبلم الربٌسة فً المملكة المتحدة لم 

 تنقل عنه أي تصرٌح حول ذلك.

ة إلى مجلس وقالت دي سوزا فً بٌانها: "سوؾ تحال هذه االدعاءات الخطر

 اللوردات المفوض وشرطة العاصمة للتحقٌق عن المسؤلة بؤهمٌة وسرعة".

، وتولى 1996وحصل سٌوٌل على عضوٌة مجلس اللوردات فً العام 

سٌوٌل مسإولٌة اإلشراؾ على أنشطة اللجان المتنوعة فً البرلمان، بما فٌها 

فً حزب  . وقبل ذلك، كان عضواً 2012االمتٌازات والسلوك، منذ العام 

، 1999و 1997العمال، إذ تولى منصب وزٌر فً الحكومة بٌن العامٌن 

وخبلل ذلك الوقت، كان ٌعمل على الجهود المبذولة إلعداد البرلمان األسكتلندي 

 [arbic.cnn.com]الجدٌد. 

  فضٌحة وزٌر الداخلٌة اإلسرائٌلً

ة على ة وزٌر الداخلٌة اإلسرابٌلً التً أجبرته الحكومأخٌراً فضٌح  

 االستقالة من منصبه

استقال نابب ربٌس الوزراء وزٌر الداخلٌة اإلسرابٌلً سلٌفان شالوم من   

 57منصبه بسبب اتهامات من نساء عدة بؤنه تحرش بهنَّ جنسٌاً. وقال شالوم )

عاماً( إن المزاعم الخاصة بالتحرش الجنسً قد سبب ألماً له وألسرته وتالٌاً 

صراري على ان هذه المزاعم كاذبة". وتابع "عابلتً "اتنحى على الرؼم من إ

تقؾ خلفً لكن ذلك لم ٌعد ٌستحق هذا الثمن" مإكداً انه ٌؤمل فً حماٌة والدته 

 وزوجته وأبنابه الخمسة من مزٌد من الفضٌحة".



 

  211 

 

وكان النابب العام اإلسرابٌلً ٌهودا وٌنشتاٌن قد أمر بفتح تحقٌق فً  

على الخروج من السٌاق الرباسً فً العام االدعاءات التً أجبرت شالوم 

 الماضً.

وٌعد شالوم أحد األعضاء البارزٌن فً حزب اللٌكود الٌمٌنً الحاكم، وشؽل، 

من قبل، منصب وزٌر الخارجٌة. ٌذكر أن شالوم متزوج من الصحافٌة جودي 

نٌرموسى وهً تنتمً الى إحدى األسر البارزة فً إسرابٌل. وكانت صحٌفة 

ت ان زمٌلة لشالوم أتهمته بمحاولة لمسها، بنحو ؼٌر البق، لكنها ذكر )هارتس(

اختارت عدم الذهاب الى الشرطة وبعد ان أصبحت االتهامات علنٌة وجهت 

بتارٌخ  6256صحٌفة التلؽراؾ األسترالٌة عدد نساء اخرٌات اتهامات مماثلة الى شالوم. ]

23/12/2015 ] 

ند السٌاسٌٌن، ندلؾ إلى مٌدان خلصنا اآلن من عرض الفضابح الجنسٌة ع  

آخر من فضابحهم وهً التزوٌر، وهً فضٌحة إدوارد شٌفردنازده ربٌس 

كنتٌجة لثورة  2003نوفمبر  23حتى استقالته فً  1995جورجٌا من العام 

 ، والملقب بالثعلب األبٌض.2004ٌولٌو  7الزهور، وتوفى فً 

لمانٌة، التً شجبها تشرٌن الثانً نظمت جورجٌا االنتخابات البر 2فً  

مراقبو االنتخابات الدولٌة واألمم المتحدة والحكومة األمرٌكٌة، على نحو واسع، 

واتهموها بؤنها ؼٌر عادلة، وأثارت النتٌجة ؼضباً شدٌداً بٌن العدٌد من 

الجورجٌٌن أدت الى تظاهرات جماعٌة فً العاصمة تبلٌس وؼٌرها من المدن 

تشرٌن الثانً فً الجلسة األولى  21مان فً إذ اقتحم المحتجون مبنى البرل

للبرلمان مما أجبر الربٌس شٌفردنادزه على عدم االستقالة على الرؼم من نمو 

حالة التوتر فقد ذكر كبل الجانبٌن رؼبتهم علناً لتفادي أي عنؾ، وصرح فٌما 

بعد "نٌنوبورٌانادزي" الناطق باسم البرلمان الجورجً أن البرلمان سٌتولى 

الربٌس حتى تحل مشكلة الرباسة ولكن زعٌم المعارضة مٌخابٌل  أعمال

ساكاشفٌلً ذكر أنه سوؾ ٌضمن سبلمة الربٌس شٌفردنازده وٌدعم عودته إن 

 اعطى الربٌس وعداً بدعوة انتخابات رباسٌة مبكرة.



 

  212 

 

تشرٌن الثانً اجتمع شٌفردنازده بزعماء المعارضة مٌخابٌل  23وفً  

مناقشة الحالة فً اجتماع رتبه وزٌر الخارجٌة شكاسفٌلً وزوراب جفانٌا ل

الروسً )اٌؽور اٌفانوؾ( وبعد هذا االجتماع أعلن الربٌس استقالته من منصبه 

رؼبة منه فً تفادي أي صراع داٍم على السلطة. دفع إبعاد شٌفردنازده بعشرات 

الجورجٌٌن الى احتفال جماعً بالشرب والرقص فً الشوارع من الذٌن 

شوارع تبلٌس وفً ندٌان الحرٌة لقب المحتجون حركتهم بـ )ثورة تجمعوا فً 

الزهور( مقارنة باإلسقاط السلمً للحكومة الشٌوعٌة فً تشٌكوسلوفاكٌا فً 

 [www.ar.wikipedia.org]والتً سمٌت بـ)الثورة المخملٌة(.  1989العام 

 مثال آخر على الفضٌحة السٌاسٌة إنما لٌس هدفها أو دافعها الجنس أو 

المال، بل اصبلح عدم عدالة الحكومة فً إجراء انتخابات الرباسة )ركن اول( 

كشفها مراقبون دولٌون أمثال مراقبو االنتخابات الدولٌة واألمم المتحدة 

والحكومة األمرٌكٌة )ركن ثانً( والتستر على عدم العدالة هذه )ركن ثالث( 

)ركن رابع( مما أثار وصاحب أو فاعل الفضٌحة هذه متمتع بنفوذ رسمً عاٍل 

ضجة سٌاسٌة كبٌرة عند الجورجٌٌن )ركن خامس( ولما كانت عدم عدالة 

االنتخابات الرباسٌة صادرة عن قمة الهرم السٌاسً فإن آثارها كان طرداً مع 

 اهتٌاج الجماهٌر الؽاضبة )ركن سادس(.

فكانت فضٌحة من نوع خاص، خاص فً دافعها وهدفها وهو المنصب  

لٌس المال أو الجنس. أشهرها أو كشؾ عن عورتها منظمات دولٌة الرباسً، و

ذات شؤن عاٍل كذلك وجود قوة معارضة واعٌة ووطنٌة وسلٌمة ؼٌر دموٌة. 

نستنتج من هذه الحالة ان الفضٌحة احٌاناً تكون أحد العوامل القوٌة فً التؽٌٌر 

أقول لٌست كل السٌاسً بكامله بمعنى انها تإدي وظٌفة إٌجابٌة، ولٌست سلبٌة. 

فضٌحة سلبٌة، بل منها ما هو إٌجابً، وهذه الفضٌحة من هذا النوع اإلٌجابً إذ 

لوال انكشاؾ أمر شٌفردنازده فً تزٌٌفه لبلنتخابات الرباسٌة لما حصل تؽٌٌر 

فً رباسة الحكومة الجورجٌة، باإلضافة إلى اتصاؾ هذه الفضٌحة بؤنها 

مرأة كما هو معروؾ فً الفضابح مقصودة ولٌست عفوٌة والضحٌة لم تكن ا

األخرى، بل كان ربٌس الدولة بسبب ممارسته لسلوك ٌجافً االخبلق القوٌمة 
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وٌنافً المبادئ الدٌمقراطٌة فكان هو وحكومته المنحرفة والجانحة عن 

المسإولٌة االجتماعٌة والسٌاسٌة، فهً إذن لٌست معوقة أو معرقلة للتطور 

ة للعوابق المعٌقة للتؽٌٌر من أجل دفعه نحو والتؽٌٌر االجتماعً، بل مزٌل

التقدم، لذلك علٌنا ان ال نطلق حكماً متطرفاً ونقول إن جمٌع الفضابح سلبٌة 

ومعٌقة للتؽٌٌر أو إنها سٌبة ال تخدم المجتمع، هنا الفضٌحة أشبه بالمصل 

الدوابً المضاد الحٌوي الذي ٌقضً على الجرثومة او الفاٌروس المستكن فً 

 االجتماعً. الجسد

بعدها انتقل الى المجتمع العربً وفساد الساسة عندهم، وؼنً عن البٌان ان   

كبار المسإولٌن فً العصر الحالً وضعهم المقامً ٌختلؾ عن وضع الكبار 

فً المقام الذي كان سابداً فً القرن الماضً، كذلك كبار العصر الحالً فً 

لة والمكاشفة ورصد التحركات الدول الكبرى والعظمى أكثر تعرضاً للمساء

الرسمٌة والشخصٌة من كبار الدول النامٌة والمتخلفة لذلك نسبة الفضابح فً 

الدول الكبرى والعظمى أعلى بكثٌر من فضابح الدول النامٌة والمتخلفة، وذلك 

راجع الى الحرٌة الفكرٌة واإلعبلمٌة السابدة فً األولى وخنقها عند الثانٌة، 

مكن عّد نسبة الفضابح العالمٌة من أٌة دولة ٌعنً ان هناك ولذلك، أٌضاً، ٌ

حرٌة فكرٌة وإعبلمٌة ووجود قنوات تواصل بٌن القمة والقاعدة، بٌن الجماهٌر 

وكبار المسإولٌن مما ٌقلل عدد الثورات واالنقبلبات والتمردات واإلرهاب، 

ص والعكس صحٌح، وهذا ما نشاهده فً الوطن العربً اآلن الذي ٌعج وٌؽ

ٌُكشؾ عنها  بالفساد والفضابح السٌاسٌة واألخبلقٌة والمالٌة والدٌنٌة لكنها لم 

بسبب خنق الرصد اإلعبلمً لها واؼتٌاله، وإذا تسربت عملٌة فساد عربٌة فإن 

اجنبٌة ولٌست عربٌة، وبالذات  –كشفها ٌتم عن طرٌق عٌون وقنوات خارجٌة 

 .السٌاسٌة والمالٌة والصفقات التجارٌة وسواها

النزول  اٌن االجتماعٌٌن العرب ال ٌستطٌعووهذا ما ٌوضح اٌضاً ان الباحث 

الى واقع الحٌاة االجتماعٌة المزري والمخنوق وإذا أرادوا ان ٌفعلوا ذلك فعلٌهم 

ان ٌؽٌروا معالم الصورة لصالح النخبة الحاكمة وإال ٌكون مصٌرهم التصفٌة 

هذا هو واقع الحال اآلن. أما العٌش الجسدٌة أو عدم الكتابة فً هذه المواضٌع و
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فً المنافً والشتات أو الركوع للحاكم والسكوت على فساده أو تلمٌع صورته 

 وتزٌٌؾ نظامه.

 ولتأكٌد ما جئنا به أعاله نورد الفضائح العربٌة اآلتٌة: 

ٌوسف والً )السلٌمانٌة( ... تخالف القانون وتشٌد  بمباركة – 1  

 القصور 

تهافت فٌه الشباب على الحصول على قطعة أرض ال فً الوقت الذي ٌ

تتعدى الخمسة أفدنة الستصبلحها والعٌش على خٌرها وٌفشل فً مساعٌه، نجد 

آالؾ األفدنة ٌتم منحها لرجال أعمال ال تتضمن أنشطتهم المشارٌع الزراعٌة، 

ل لٌتم تحوٌلها، فٌما بعد، لمنتجعات سٌاحٌة ومبلعب تباع بالمبلٌٌن، وفً المقاب

ٌحرم فقراء مصر من أبسط حقوقهم فً الحصول على مسكن مناسب، وأقرب 

مثال على هذا هو قرٌة "جولؾ السلٌمانٌة"، والتً تفتح )البدٌل( ملفها بعد 

حصولها على مستندات تكشؾ مدى تواطإ المسإولٌن، بدًءا من الهٌبة العامة 

االستثمار ولجنة  للتنمٌة الزراعٌة، فمباركة وزٌر الزراعة، وانتهاء بوزارة

فض المنازعات، والتً تسببت فً ضٌاع مبلٌٌن الجنٌهات على الدولة لحساب 

شخص بعٌنه، ومدى تؤثٌر هذا على االقتصاد القومً، إذ لم ٌحقق الؽرض الذي 

خصصت من أجله األرض، وهو الزراعة لتحقٌق تنمٌة لئلنتاج الزراعً وسد 

ب الذي انتهجته الشركة من أجل الفجوة الؽذابٌة، وال نعلم ما هو األسلو

 الحصول على ترخٌص بالبناء على كامل المساحة وإدخال الؽاز والكهرباء.

حصلت )البدٌل( على تقرٌر هٌبة قضاٌا الدولة الخاص بنتٌجة فحص بعض 

عقود البٌع واإلٌجار الصادرة عن الهٌبة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة 

والتً أقٌمت علٌها قرٌة جولؾ السلٌمانٌة  الزراعٌة بشركة )إمٌكو مصر(،

والتً تإول ملكٌتها إلى المهندس سلٌمان عامر، والمتعلقة باألراضً الواقعة 

، وأسفرت 56 -55االسكندرٌة فً الكٌلو  –ؼرب الطرٌق الصحراوي القاهرة 

المعاٌنة التً أجرتها الهٌبة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة عن أن 

ٌبة أبرمت عقود إٌجار وبٌع ألفراد تنازلوا، بعد ذلك، عنها لشركة امكو اله
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فداًنا للشركة  235مصر، إذ باع عاطؾ عبد المنعم بٌومً دبش وأسرته 

، إلى جانب القطعة 1993/ 7/ 3حصلوا علٌها بموجب عقد ابتدابً مإرخ فً 

الذٌن فداًنا، ومحمد أحمد مصطفى وشركاه و 15المإجرة والبالػ مساحتها 

فداًنا  120بجانب تؤجٌر  1993/ 7/ 31حصلوا على عقد ابتدابً بتارٌخ 

للشركة نفسها، بخبلؾ البٌع مباشرة لسلٌمان سلٌمان عامر وأسرته مساحة 

فدان أخرى  300، و1993/ 7/ 13فدان بموجب عقد ابتدابً بتارٌخ  300

لى ، هذا إ1995/ 8/ 19من مصطفى أحمد مصطفى وأسرته بعقد مإرخ فً 

فداًنا بتارٌخ  336جانب العقود الصادرة مباشرة للشركة لمساحة تبلػ ألفاً و

 .2001/ 5/ 2فدان بتارٌخ  600، إلى جانب 1999/ 3/ 13

وأسفر فحص الملفات الخاصة بالعقود عن مخالفات عدة متمثلة فً خلو 

من بٌان آخر إجراء تم  1993/ 7/ 31و 3ملفً عقدي اإلٌجار المإرخٌن فً 

هذٌن العقدٌن، وهل تمت مطالبة المستؤجر بمقابل انتفاعه باألرض من  بشؤن

تارٌخ إبرام العقد معه حتى اآلن من عدمه، بخبلؾ خلو ملفات العقدٌن من 

محاضر المعاٌنات الخاصة باألرض، األمر الذي ٌتعذر معه تحقٌق شرط 

فً الجدٌة فً االستصبلح واالستزراع، إلى جانب تقنٌن الهٌبة وضع الٌد 

من قانون األراضً  13العدٌد من العقود المشار إلٌها بالمخالفة لنص المادة 

، إذ تم تحرٌر تلك العقود من دون توافر 1981لسنة  143الصحراوٌة رقم 

شرط االستصبلح واالستزراع من جانب المتعاقد معهم، باإلضافة إلى خلو 

خلت تلك الملفات من الملفات من محاضر معاٌنة الهٌبة تثبت شرط الجدٌة، كما 

من قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  64المستندات، التً أشار إلٌها نص المادة 

بشؤن القواعد والشروط المنظمة إلدارة واستؽبلل  1995لسنة  2906

األراضً المخصصة للهٌبة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة 

ا، وكذلك أسماء الشركاء المساهمٌن المتمثلة فً عقد الشركة والنظام القانونً له

وملكٌة كل منهم فً رأس مال الشركة، األمر الذي حال دون معرفة عدد 

الشركاء ونصٌب كل منهم فً الشركة ومقدار حصته فٌها؛ لبٌان مدى تجاوز 
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لسنة  143من القانون رقم  11الشركاء للحد األقصى المقرر قانوًنا بالمادة 

 وٌة.بشؤن األراضً الصحرا 1981

ووفًقا للتقرٌر فإن الملفات خلت عقودها مما ٌفٌد بإخطار المتعاقدٌن مع  

الهٌبة لمؤمورٌة الضرابب العقارٌة المختصة بعقود الملكٌة الخاصة بهم لتلك 

من بنود تلك العقود، وكذلك نص  13األراضً، وذلك بالمخالفة لنص البند 

بشؤن  1995لسنة  2906من قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  108المادة 

القواعد والشروط المنظمة إلدارة واستؽبلل األراضً المخصصة للهٌبة العامة 

لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة، كما أن العقود لم تشتمل على نص 

صرٌح ٌبٌح للهٌبة فسخ التعاقد فً حالة إخبلل المتعاقد بؤي بند من بنود العقد، 

ٌل مقابل التنازل عن تلك العقود الصادرة هذا بخبلؾ تقصٌر الهٌبة فً تحص

من قرار وزٌر الزراعة  1لصالح شركة إمٌكو مصر بالمخالفة لنص المادة 

ا على تلك العقود، إذ تمت الموافقة على  1998لسنة  641رقم  ًٌ الذي كان سار

، األمر الذي ٌشكل إهداراً للمال العام، لتعدٌها 1998/ 8/ 5التنازالت بتارٌخ 

قانونٌة "أكثر من خمس سنوات على تارٌخ استحقاقها"، مما ٌعرضها المدة ال

/ 13للدفع بالسقوط بالتقادم، هذا بجانب إبرام الهٌبة عقدي البٌع المإرخٌن فً 

لشركة إمٌكو مصر، على الرؼم من وجود محضر معاٌنة فً العام  1999/ 3

شاءات فداًنا ووجود أعمال حفر وإن 42أشار إلى تبوٌر الشركة لـ 1997

 2فٌبل ومسجًدا وملحقاته علٌها، فضبلً عن وجود  49فداًنا تم بناء  33ووجود 

 606زراعات و 112فدان طرق و 31فدان مبانً داخل مسطحات خضراء و

فدادٌن مبلعب وبحٌرات صناعٌة، األمر الذي كان ٌستلزم عدم المضً فً 

الشركة فً إجراءات تحرٌر عقدي البٌع المشار إلٌهما؛ لثبوت عدم جدٌة 

 143من القانون  16استصبلح تلك األراضً، وذلك بالمخالفة لنص المادة 

، وهو ما ٌتطلب إصدار قرار من مجلس إدارة الهٌبة بفسخ هذٌن 1981لسنة 

العقدٌن مع استرداد األرض وإخطار المخالؾ بالقرار مع محاسبة من تسبب 

 فً تحرٌر هذه العقود على الرؼم من ثبوت المخالفة.
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/ 5/ 2باإلضافة إلى تحرٌر الهٌبة عقد بٌع لشركة إمٌكو مصر فً    

فدان  600لعدد  1999/ 3/ 13بعد إبرام عقد إٌجار مع الشركة فً  2001

على الرؼم من خلو األوراق مما ٌفٌد وجود معاٌنة  2001/ 11/ 30ٌنتهً فً 

من  16دة سابقة على تحرٌر عقد البٌع لتلك األفدنة، وذلك بالمخالفة لنص الما

بشؤن األراضً الصحراوٌة، فضبلً عن إهدار  1981لسنة  143القانون رقم 

الهٌبة لمقابل االنتفاع لتلك األرض عن المدة من انتهاء تارٌخ العقد وحتى تارٌخ 

تحرٌر عقد البٌع )سبعة أشهر(، وهو ما ٌتعٌن معه مطالبة الهٌبة للشركة بهذا 

 المقابل.

ً عقد البٌع االبتدابً المبرم بٌن "التنمٌة وظهر تواطإ هٌبة التعمٌر ف

فداًنا بناًء على  750عن مساحة  2004/ 4/ 18الزراعٌة" والشركة بتارٌخ 

التنازل الصادر من شركة رٌجوا لصالح شركة إمٌكو مصر الثابت فً األوراق 

فداًنا لصالح الشركة العامة لؤلبحاث والمٌاه  8267أنه سبق تخصٌص مساحة 

تً ٌمتلكها المهندس علً ورور، وذلك بموجب قراري وزٌر الجوفٌة وال

، 1996لسنة  860و 1994لسنة  1655الزراعة األسبق ٌوسؾ والً رقمً 

عن المساحة نفسها، ثم تقدمت  1999وتم تحرٌر عقد بٌع للشركة المذكورة فً 

شركة رجوا بطلب إلى الهٌبة العامة لمشروعات التعمٌر بقبول تنازلها عن 

فداناً لصالح شركة مصر للتنمٌة الزراعٌة "إمٌكو مصر سلٌمان  750مساحة 

/ 8/ 15عامر وشركاه"، وبالفعل تمت الموافقة على التنازل من الهٌبة بتارٌخ 

، وتحرر بٌن الشركتٌن عقد بٌع للمساحة، جاء بالبند السادس منه أنه 2001

ض، ٌحظر على الشركة المشترٌة مخالفة الؽرض المخصصة من أجله األر

وهو االستؽبلل الزراعً، وإال جاز للبابع "شركة رجوا" فسخ العقد، ولم تمتثل 

فداًنا من  50الشركة لهذا البند من العقد، وشرعت فً البناء على مساحة 

المساحة الكلٌة، بعد الحصول على موافقة الجهات المعنٌة بالوزارة والهٌبة، مع 

ضً، وذلك من دون استصدار قرار تسدٌد المبلػ الذي قدرته لجنة تثمٌن األرا

 1991لسنة  7من القانون  5من رباسة الجمهورٌة بشؤن ذلك، بالمخالفة للمادة 

بشؤن أمبلك الدولة الخاصة، وعلٌه أقامت شركة رجوا دعوى فسخ العقد 
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مدنً كلً  2004لسنة  513088والمبرم بٌنها وبٌن شركة إمٌكو، قٌدت برقم 

إال أن سلٌمان عامر تحاٌل على هذه الدعوى، ، 2004/ 1/  21جٌزة بتارٌخ 

وفرؼها من مضمونها وهدفها، وتقدم بطلب إلى وزٌر الزراعة آنذاك "ٌوسؾ 

والً" للموافقة على تحرٌر عقد له من الهٌبة مباشرة عن المساحة محل العقد 

موضوع دعوى الفسخ، وبالفعل جاءت تؤشٌرة الوزٌر بالموافقة، وبناء علٌه تم 

، ولم تسبقه معاٌنة تثبت الجدٌة فً 2004/ 4/ 18قد بتارٌخ تحرٌر الع

من قرار ربٌس  14االستصبلح واالستزراع، وذلك بالمخالفة لنص المادة 

بشؤن القواعد والشروط المنظمة إلدارة  1995لسنة  2906الوزراء رقم 

واستؽبلل والتصرؾ فً األراضً المخصصة للهٌبة العامة لمشروعات 

أن تقدم هذه الشركة للهٌبة دراسة فنٌة ألعمال االستصبلح  التعمٌر، من دون

ونظام الري والصرؾ واالحتٌاجات المابٌة للمساحة، مع حصر المنشآت 

ًٌّا  الربٌسة كافة التً ستقام فً المساحة، ومن دون أن تقدم خطة وبرنامًجا زمن

ألعمال االستصبلح، باإلضافة إلى عدم تقدٌم بٌان عن التكلفة لعملٌات 

االستثمار وما ٌلزم المشروع من معدات زراعٌة وإنشاءات، وذلك كله 

لسنة  2906بالمخالفة لنص المادة السابعة من قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم 

، وعلى الرؼم من ذلك تحرر له العقد البٌع، وهو إجراء من جهات 1995

ا االختصاص ساعد شركة إمٌكو على التنصل من التزاماتها قبل شركة رجو

ومن تحقٌق الؽرض من التخصٌص وهو النشاط الزراعً وحماٌته أًٌضا من 

دعوى الفسخ، وهذا اإلجراء هو ما ساعد سلٌمان عامر فً مخالفة الؽرض من 

فداًنا بؤن أقام علٌها جمًٌعا منشآت، وحولها إلى  750تخصٌص المساحة 

أن أوراق  منتجعات سٌاحٌة، من دون أن تتحرك الهٌبة حتى تارٌخه، مع العلم

 الملؾ خلت من بٌان ما تم دعوى الفسخ المشار إلٌها.

وذكر تقرٌر هٌبة قضاٌا الدولة مدى تراخً الهٌبة فً اتخاذ إجراءات منع  

تؽٌٌر الؽرض من تخصٌص المساحة المشار إلٌها، بل أن اللجنة المشكلة 

عاٌنت األرض المشار إلٌها، وتبٌن لها مخالفة  2007/ 10/ 23بتارٌخ 

شركة للؽرض من التخصٌص وتقسٌمها للمساحة كلها بهدؾ إقامة منتجع ال
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سكنً علٌها، إال أن الهٌبة لم تتخذ أٌة إجراءات ضدها لوقؾ التعدي، سواء 

بالطرٌق الدابري أم ؼٌره، بما أعطاه القانون للهٌبة من سلطات لمنع هذا 

بشؤن  1981لسنة  143من القانون رقم  16التعدي، استناًدا لنص المادة 

األراضً الصحراوٌة، وهو ما ٌجعل المختصٌن بالهٌبة محل مساءلة عمبلً 

 من قانون العقوبات المصري. 115بنص المادة 

ولم تكتِؾ وزارة الزراعة بهذا الكم من المخالفات، التً لم ٌكن هناك رادع   

لوقفها، والتً كانت تتم برعاٌة ٌوسؾ والً الوزٌر األسبق، إذ وافق على 

 50ب المقدم من سلٌمان عامر ببناء إسكان عصري للشباب على مساحة الطل

فداًنا من دون العرض على ربٌس الجمهورٌة وصدور قرار جمهوري بذلك، 

بشؤن أمبلك  1991لسنة  7بالمخالفة لنص المادة الخامسة من القانون رقم 

 الدولة.

حررٌن والم 2003لسنة  258و 275أما بشؤن العقدٌن المسجلٌن برقمً   

بٌن هٌبة مشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة وشركة إمٌكو مصر، فقد أسفر 

الثابت فً أوراق الملؾ عن أن إجمالً  257فحصهما للعقد المشهر برقم 

سهًما، وبٌعت  15قٌراط و 2فداًنا و 1425المساحة المبٌعة بذلك العقد تبلػ 

؛ 1999/ 3/ 13ٌخ فداًنا بموجب عقد ابتدابً بتار 1336مساحة تقدر بـ

فداًنا،  456جنٌه للفدان لمساحة  200الستؽبللها فً النشاط الزراعً بسعر 

 17قٌراط و 2فداًنا و 79فداًنا، ومساحة  880جنٌه للفدان لمساحة  100و

، 2001/  2/  27سهًما سبق للهٌبة بٌعها للشركة بموجب عقد ابتدابً مإرخ بـ

جنٌهات للمتر  3الزراعٌة بسعر وذلك الستؽبللها كمبانً خدمٌة لؤلرض 

جنًٌها للمتر لمساحة  27متر مربع وبسعر  1207500لمساحة 

21158814. 

، فوفًقا لؤلوراق فإن إجمالً 2003لسنة  258وبالنسبة للعقد المشهر رقم    

أسهم؛ بؽرض  5قٌراًطا و 15فداًنا و 599المساحة المبٌعة بذلك العقد تبلػ 

عً، وسبق للهٌبة التعاقد على تلك المساحة مع استؽبللها فً النشاط الزرا
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 200بسعر  2001/ 5/ 2شركة إمٌكو بموجب عقد البٌع االبتدابً المإرخ 

جنٌه للفدان، وبمعاٌنة الهٌبة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة 

لؤلراضً المبٌعة بموجب العقدٌن، تبٌن عدم استؽبلل الشركة لؤلرض فً 

وتعدٌل وجه استؽبلل األرض بإنشاء مشروع سكنً سٌاحً  النشاط الزراعً

تحت مسمى "جولؾ السلٌمانٌة"، تتخلله مساحات خضر وحدابق للزٌنة 

 وبحٌرات صناعٌة، وذلك على النحو اآلتً:

فٌبل بمساحات مختلفة، إنشاء مبلعب للجولؾ وبحٌرات  498إنشاء  

سباحة ونادي  صناعٌة ونوادي وصاالت بولٌنج ومبلهً وفنادق وحمامات

صحً وطرق ومشاٌات لخدمة المشروع السكنً ومنشآت خدمٌة، واتخذت 

قرار مجلس إدارة الهٌبة بفسخ عقدي البٌع  8/2005/ 1الهٌبة بتارٌخ 

؛ وذلك لمخالفة النشاط والتصرؾ 2003لسنة  258و 257المشهرٌن برقمً 

 فً األرض قبل سداد كامل ثمنها من دون الرجوع إلى الهٌبة.

تم االتفاق بٌن الهٌبة والشركة على أن تحضر  2005/ 9/ 11ارٌخ وبت

لجنة من الهٌبة مندوب الشركة لحصر المساحة على الطبٌعة وتحدٌد مساحة 

المبانً واألرض الزراعٌة لكل عقد على حدة ومخاطبة اللجنة العلٌا لتثمٌن 

به وإلزام أراضً الدولة لتقدٌر ثمن أراضً المبانً الزابدة عن الحد المسموح 

الشركة بدفع باقً األقساط المستحقة علٌها، إال أن الشركة تقدمت بطلب إلى 

الهٌبة العامة لبلستثمار، لعرض الخبلؾ القابم بٌنها وبٌن الهٌبة العامة 

لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة على اللجنة الوزارٌة لفض منازعات 

 8ون ضمانات وحوافز االستثمار رقم من قان 65االستثمار، استناًدا للمادة رقم 

. إال أن سلٌمان عامر لجؤ 2004لسنة  13والمضافة بالقانون رقم  1997لسنة 

 2006لسنة  78إلى وزارة االستثمار، فؤصدر وزٌر االستثمار القرار رقم 

بتشكٌل لجنة فرعٌة لبحث الخبلؾ بٌن الشركة وهٌبة التعمٌر الزراعً، 

جنٌه عن كل فدان،  2000شركة عبلوة مقدارها وأوصت اللجنة بؤن تسدد ال

ألؾ جنٌه، تسدد  892مبلٌٌن و 3فداًنا بقٌمة إجمالٌة  1946وذلك عن مساحة 

 على خمسة أقساط سنوٌة متساوٌة.
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انعقدت المجموعة الوزارٌة لفض منازعات  2006/ 6/ 19وبتارٌخ    

تماد ما اتفق علٌه االستثمار؛ للنظر فً نتابج أعمال اللجنة الفرعٌة، وقررت اع

أطراؾ النزاع مقابل تسوٌة المخالفات كافة، وتم اعتماد هذا القرار من مجلس 

وافق مجلس إدارة  2006/ 7/ 16وبتارٌخ  2006/ 6/ 28الوزراء بجلسة 

الهٌبة العامة على اعتماد ما انتهت إلٌه المجموعة الوزارٌة لفض منازعات 

 االستثمار.

بلحظات، التً واكبت عقدي البٌع المشهرٌن وباستعراض المخالفات والم 

ًٌّا تصرؾ  2003لسنة  258و 257 والعقود االبتدابٌة السابقة لهما وضح جل

 41الهٌبة مباشرة بالبٌع للشركة وعدم التزامها باإلجراءات التً قررتها المادة 

، 1981لسنة  143من البلبحة التنفٌذٌة لقانون األراضً الصحراوٌة رقم 

من القانون نفسه والتً تنص على أنه وفً جمٌع األحوال  13دة وكذلك الما

ٌكون استؽبلل األرض عن طرٌق تؤجٌرها لمدة ثبلث سنوات، فإذا ثبتت الجدٌة 

 فً االستصبلح خبللها تملك.

/ 8/ 1ووفًقا للمستندات فإن الهٌبة تراجعت عن قرارها الصادر بجلسة  

حرر بٌن الهٌبة والشركة بتارٌخ بفسخ عقدي البٌع، بموجب االتفاق الم 2005

والذي رأت من خبلله الهٌبة إعطاء فرصة للشركة لتبلفً  2005/ 9/ 11

المخالفات المنسوبة إلٌها واستعادة حقوق الدولة قبلها، ؼٌر أن الشركة لم 

تتمسك بذلك االتفاق، ولجؤت إلى فض منازعات االستثمار، هذا إلى جانب 

كة الؽرض الذي تم تحرٌر عقدي البٌع على موافقة الهٌبة على تؽٌٌر الشر

أساسه والمتمثل فً استؽبلل األراضً فً النشاط الزراعً إلى استؽبلل 

األراضً فً إقامة مشروع سكنً سٌاحً، قبل صدور قرار من ربٌس 

الجمهورٌة بتؽٌٌر الؽرض المبٌعة األرض من أجله، بخبلؾ موافقة الهٌبة على 

ن مقابل التؽاضً عن مخالفات الشركة جنٌه للفدا 2000تحصٌل عبلوة 

قرًشا للمتر، وذلك من  48للؽرض الذي منحت من أجله األرض، اي بواقع 

من القانون  15دون الرجوع للجنة العلٌا لتثمٌن األراضً، بالمخالفة للمادة 

من البلبحة التنفٌذٌة للقانون، األمر الذي ٌمثل  45والمادة  1981لسنة  143
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عام، نظراً لتدنً القٌمة التقدٌرٌة للفدان، خاصة من مجلس إدارة إهداًرا للمال ال

ألؾ جنٌه للفدان الواحد  100تحصٌل  2008/ 1/ 27الهٌبة الذي قرر بجلسة 

% من إجمالً 7مقابل التؽاضً عن المبانً المقامة على األرض بنسبة 

زارٌة المساحة المبٌعة، األمر الذي استوجب أن تطعن الهٌبة بقرار اللجنة الو

لفض منازعات االستثمار والذي قدر سعر الفدان بمبلػ ألفً جنٌه، ووفًقا للمادة 

المشار إلٌها، خول للجهة اإلدارٌة "هٌبة التعمٌر" الحق فً اللجوء إلى  66

القضاء، طعًنا على القرارات، األمر الذي كان ٌستوجب على الهٌبة المبادرة 

لوزارٌة لفض منازعات االستثمار بالطعن على القرار الصادر من اللجنة ا

لصدوره بالمخالفة لصحٌح القانون إجحاًفا بحقوق الهٌبة توصبلً للحصول على 

حكم قضابً بإلؽابه، وهو أمر لم تبادر الهٌبة إلى اتخاذه حتى اآلن، مما ترتب 

   [www.elbadil.com]علٌه إهدار للمال العام ٌستوجب محاسبة المسإولٌن علٌه. 

 

 

 امبراطورٌة مصر اسكندرٌة – 2

إن المخالفات، التً ارتكبتها الشركة العامة لؤلبحاث والمٌاه الجوفٌة   

ألؾ فدان بطرٌق مصر إسكندرٌة الصحراوي،  60"رٌجوا" من تؽٌٌر نشاط الـ

من الهٌبة العامة للتنمٌة الزراعٌة لؽرض االستصبلح  التً تم تخصٌصها

والمشارٌع الزراعٌة إلى النشاط اإلسكانً، بخبلؾ البناء على منطقة حزام 

األمان، المحظور إقامة أٌة إنشاءات علٌها كونها منطقة آبار جوفٌة تمد المنطقة 

 12التعدي على قطعة أرض بمساحة  كاملة بالمٌاه البلزمة للزراعة، إلى جانب

لموافقة على تخصٌصها ألنها تابعة للقوات المسلحة، رفضت إعطاء ا ألؾ فدان

 منطقة استراتٌجٌة عسكرٌه تخضع لها.

حصلت "البدٌل" على صور عقود بٌع ابتدابً مبرمة بٌن شركة رٌجوا 

أحمد عنان، ربٌس أركان حرب القوات المسلحة المصرٌة  والفرٌق سامً حافظ

، الذي صدر له قرار من الربٌس األسبق حسنً مبارك 2012حتى العام 

http://www.elbadil.com/
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، وفور تولٌه المنصب، ُحرر له عقد ابتدابً 2005 ربٌساً لؤلركان سنةبتعٌٌنه 

فدان مستصلحة بالوادي الفارغ على زمام الببر رقم  100بمساحة تقدر بـ

% 2جنٌها، باإلضافة إلى  8350، وجاء سعر بٌع الفدان وفقا للعقد بـ336

جنٌها" كمقدم  560ألؾ و 443% بقٌمة "50مصارٌؾ إدارٌة، وتم سداد 

% مع مدة سماح 7شراء، وباقً المبلػ على أربعة أقساط سنوٌة بفابدة قدرها 

جنٌها،  480ألؾ و 136بقٌمة  2007/ 1/ 1سنة، وٌبدأ تسدٌد أول دفعة فً 

جنٌهاً، والدفعة الثالثة  16ألفا و 129بقٌمة  2008/ 1/ 1والدفعة الثانٌة فً 

فعة األخٌرة فتارٌخ جنٌها، أما الد 552ألفا و 121بقٌمة  2009/ 1/ 1فً 

 جنٌها. 88ألفا و 114بقٌمة  2010/ 1/ 1استحقاقها 

ولم ٌكتؾ الفرٌق سامً عنان بتلك المساحة، للتؽاضً عن المساحة، التً    

المملوكة للقوات المسلحة، بل تم بٌع قطعة أخري  اعتدت علٌها شركة رٌجوا

ى زمام الببر فدان لزوجته "منٌرة مصطفى الدسوقً القاضً" عل 100بمساحة 

  [ www.elbdil.comبالسعر والتسهٌبلت نفسٌهما فً السداد. ] 337رقم 

 فضٌحة من بغداد

وكشؾ الكاتب واإلعبلمً األمرٌكً )رٌتشارد بونٌن( تهرٌب الحكومة 

العراقٌة المنصّبة من قبل االحتبلل األمرٌكً تهرٌب احمد الجلبً فً العام 

وقدٌمة للتورات من بؽداد الى تل وثابق عراقٌة ومخطوطات نادرة  2003

 أبٌب وهً كما ٌؤتً: 

فضٌحة سرقة مخطوطة نادرة وثمٌنة للتوراة من بغداد ووصولها الى تل 

 ابٌب

فً الوقت الذي كان وزٌر الخارجٌة اإلسرابٌلً افٌؽدور لٌبرمان ٌحتفل    

بفرح بوصول مخطوطة نادرة وقدٌمة للتوراة سرقت من بؽداد عقب االحتبلل 

وٌعلن ان األرشٌؾ الٌهودي فً العراق فً طرٌقه الى  2003مرٌكً األ

إسرابٌل تباعاً، ٌلزم وزٌر الخارجٌة العراقً إبراهٌم الجعفري الصمت وكؤن 

السرقة ال تعنٌه حتى انه لم ٌكلؾ نفسه بطمؤنة ربٌسة لجنة الثقافة النٌابٌة 
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األمرٌكٌة باآلثار مٌسون الدملوجً، التً طالبته باتخاذ موقؾ إزاء االستهانة 

 العراقٌة، التً استحوذت علٌها ونقلتها الى واشنطن بحجة صٌانتها وترمٌمها.

وتقول البرلمانٌة الدملوجً للـ)العباسٌة نٌوز( ان وصول مخطوطة التوراة   

القدٌمة الى إسرابٌل هً عملٌة سرقة علنٌة تخالؾ األعراؾ الدولٌة وسٌاقات 

تحرك السترداد آثاره المسروقة او المنقولة الى منظمة الٌونسكو للعراق من ال

الخارج. فً حٌن ٌبدي وزٌر السٌاحة واالثار عادل شرشاب استؽرابه عن 

كٌفٌة حصول وزارة الخارجٌة اإلسرابٌلٌة على مخطوطة التوراة الثمٌنة وٌقول 

ان اتفاقاً وقع بٌن الجانبٌن العراقً واألمرٌكً امام حكومة إبراهٌم الجعفري 

ٌقضً باستعادة بؽداد لآلثار والمخطوطات العراقٌة  2005نتقالٌة فً العام اال

ؼٌر أن ذلك التارٌخ مرَّ من  2006من واشنطن بحلول منتصؾ العام التالً 

دون ان تعود تلك اآلثار ومن ضمنها األرشٌؾ الٌهودي وٌضٌؾ الوزٌر 

وواشنطن بٌن حكومة المالكً  2010أٌار  3شرشاب ان اتفاقاً اخر وقع فً 

تضمن ان ٌتولى مركز )نارا( األمرٌكً لترمٌم المخطوطات القدٌمة اصبلح 

األرشٌؾ الٌهودي العراقً واعادته الى بؽداد ولكن مضى أكثر من اربع 

 سنوات على ذلك االتفاق من دون نتٌجة.

وٌقول المدٌر العام السابق لدابرة المخطوطات العراقٌة أسامة النقشبندي إن  

ٌة ٌهودٌة كاملة تم االستٌبلء علٌها عقب االحتبلل ونقلت الى خارج مكتبة آثار

العراق وتضم بإإلضافة الى مخطوطة التوراة النادرة مقتنٌات ٌهودٌة قدٌمة 

ٌعود تارٌخها الى قرون مضت حرص العراقٌون على حفظها وصٌانتها 

 بصفتها جزءاً من التراث العراقً القدٌم.

بٌان الجهة التً استحوذت على األرشٌؾ  وتختلؾ المصادر العراقٌة فً

الٌهودي فً العراق عقب الفوضى التً رافقت االحتبلل، خصوصاً وان هذا 

األرشٌؾ لم ٌكن فً المتحؾ العراقً فً منطقة الصالحٌة ببؽداد الذي هاجمته 

عصابات منظمة وؼوؼابٌة وسرقت محتوٌاته بتشجٌع القوات األمرٌكٌة المحتلة 

إنما كان فً مخازن جهاز المخابرات العراقٌة وتحت اشراؾ وتحت انظارها، و
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مباشر من مسإولٌن أمنٌٌن وباحثٌن ومإرخٌن عملوا على تصنٌفه والعناٌة به. 

وٌنقل عن ضابط سابق فً جهاز المخابرات العراقٌة ظهر فً قناة )الجزٌرة( 

ه عقب االحتبلل وتحدث عن كٌفٌة نقل الملفات السرٌة إلى الجهاز من مجمع

الربٌس جوار ساحة النسور الى أماكن آمنة وصفت ٌومبذ بـ)البدٌلة( لضمان 

قبل  2003حماٌتها من القصؾ األمرٌكً مإكداً ان القرار اتخذ فً شباط 

الحرب بشهر فً األقل. وقال اٌضاً ان مسإولً الجهاز اختاروا مبنى دابرة 

من ضمنها األرشٌؾ االنواء الجوٌة فً حً المنصور مكاناً لحفظ تلك الملفات 

الٌهودي وثمة اتهامات توجه الى زعٌم المإتمر الوطنً احمد الجلبً ومساعده 

الفٌلً أراس كرٌم حبٌب بؤنهما نجحا باالستٌبلء على جمٌع الملفات التً كانت 

 بحوزة جهاز المخابرات فً مجمعه الربٌسً وأماكنه البدٌلة.

ونٌن فً كتابه )رحلة الجلبً وٌقول الكاتب واإلعبلمً األمرٌكً رٌتشارد ب 

الطوٌلة الى النصر فً العراق( ان أول عمل قام به الجلبً عقب وصوله الى 

قادماً من قاعدة أور فً الناصرٌة، التً  2003نٌسان  16بؽداد بعد ظهر 

أمضى فٌها أكثر من عشرة أٌام هو ارساله مجموعة من ناشطً المإتمر 

ا بحثاً عن الملفات الداخلٌة ألداة الوطنً فً طول العاصمة بؽداد وعرضه

صدام القمعٌة )جهاز المخابرات(. وٌضٌؾ بونٌن وهو منتج برنامج )ستون 

( طناً 251دقٌقة( فً قناة )سً بً أس( األمرٌكٌة ان رجال الجلبً جمعوا )

من وثابق المخابرات ما ٌكفً لملء ملعب كرة ٌعلو متر تم نقلها الى نادي 

وحدابقه الفسٌحة. وٌإكد اإلعبلمً األمرٌكً الذي قدم  الصٌد بقاعاته الواسعة

الجلبً للجمهور األمرٌكً فً سلسلة لقاءات تلفزٌونٌة عدٌدة ان الجلبً أسس 

مركز تحلٌل تلك الوثابق ونقب فٌها ورقة ورقة لٌسلح نفسه بالمعلومات حول 

 دام.منافسٌه السٌاسٌٌن وكل من كان مراقباً وله تقارٌر فً أجهزة مخابرات ص

وٌنسب الى منشق من المإتمر الوطنً اسمه حمد شرٌدة رافق الجلبً فً    

ذهابه الى بؽداد وكتب سلسلة مقاالت عن كٌفٌة استٌبلبه على ملفات المخابرات 

العراقٌة إذ أوضح ان آراس حبٌب الذي تولى رباسة استخبارات الجلبً ٌومذاك 

للمإتمر الوطنً وأؼلبهم من قاد مجموعة من مسلحً جٌش العراق الحر التابع 
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اإلٌرانٌٌن واألكراد ممن ال ٌعرفون العربٌة وداهم دابرة االنواء الجوٌة العراقٌة 

فً حً المنصور برفقة ضابط مخابرات سابق متعاون ٌدعى بسام أو عزام )ال 

ٌتذكر( واستولى على جمٌع الملفات والوثابق ونقلت الى نادي الصٌد بقافلة 

تب سٌرة الجلبً اإلعبلمً األمرٌكً بونٌن بؤن جٌش سٌارات وٌعترؾ كا

( مسلح اؼلبهم من 600العراق الحر بقٌادة الجلبً ومساعده أراس كان ٌضم )

اإلٌرانٌٌن من بٌنهم نصؾ دزٌنة من قٌادات الحرس الثوري اإلٌرانً. اما 

الباقون فهم خلٌط من اكراد وعراقٌٌن أمضوا سنوات منفاهم فً إٌران. وٌنفى 

رال محمد الشهوانً الذي اختاره األمرٌكان ربٌساً ألول جهاز مخابرات الجن

شكلوه عقب احتبللهم للعراق ان ٌكون قد تسلم من الجلبً أو مساعده آراس 

شٌباً من مخلفات مخابرات صدام سواء كانت وثابق أم ملفات أم األرشٌؾ 

اً مع الٌهودي. فً حٌن ٌتهم موظفون آثارٌون عراقٌون مستشاراً متعاقد

البنتاؼون ٌدعى إسماعٌل حجار َنَسبته سلطة االحتبلل لؤلشراؾ على دابرة 

اآلثار والمتحؾ الوطنً العراقً بالتنسٌق مع الجلبً فً نقل االثار 

والمخطوطات القدٌمة الى واشنطن وإسرابٌل، خصوصاً وأن النابب اإلسرابٌلً 

ات، ان مسإولٌن مرخاي بورات وهو من أصول كردٌة عراقٌة أعلن، قبل سنو

حكومٌٌن عراقٌٌن من أصدقاء إسرابٌل اهدوا ببلده مجموعة من المخطوطات 

الٌهودٌة العراقٌة الثمٌنة من ضمنها أثر نادر للنبً أٌوب كان محفوظاً فً 

 مخازن مخابرات صدام.

وٌقول أستاذ التارٌخ السابق فً جامعة صبلح الدٌن صباح علً   

ٌؾ الٌهودي فً العراق قٌمة تارٌخٌة كبٌرة ألنه للـ)العباسٌة نٌوز( ان األرش

ٌضم وثابق نادرة عمرها االؾ السنٌن وهً تإرخ لحقبات زمنٌة طوٌلة 

وٌضٌؾ ان بعضها اكتشؾ خبلل التنقٌبات فً بابل والكفل ونٌنوى وٌستؽرب 

األستاذ الجامعً تقصٌر الجهات الحكومٌة فً استرداد االثار العراقٌة المسروقة 

األرشٌؾ الٌهودي، وٌقول ان األمم المتحدة ومنظمة الٌونسكو من ضمنها 

قادرتان على مساعدة العراق بهذا الشؤن إذا تقدمت الحكومة العراقٌة بطلب 

 [29/11/2015بتارٌخ  560]جرٌدة الفرات األسترالٌة عدد رسمً الٌهما. 
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سجٌن من سجن أبو ؼرٌب فً العراق إذ  500ثم هناك فضٌحة تهرٌب  

ر العدل العراقً )حسن الشمري( ان األمن ساعد سجناء القاعدة فً صرح وزٌ

 الهروب.

قال وزٌر العدل العراقً حسن الشمري إن القوات األمنٌة المسإولة عن  

حماٌة إدارة أمن سجن أبو ؼرٌب كانت قد انسحبت منه قبل اقتحام 

قبل أشهر. وأضاؾ الشمري فً  السجن والهروب منه القاعدة تنظٌم عناصر

لقاء مع قناة الرشٌد العراقٌة أمس أن تهرٌب السجناء كان ٌهدؾ إلى تعظٌم 

 سورٌا. دور تنظٌم القاعدة فً

وكان تنظٌم "دولة العراق اإلسبلمٌة" المتهم باالرتباط بتنظٌم القاعدة قد نفذ 

هجوما فً ٌولٌو/ تموز الماضً استهدؾ سجنً التاجً وبؽداد لمركزي )أبو 

العراق،  ّرت خبلله مجموعة كبٌرة من قٌادات القاعدة بـؼرٌب( فً ٌوم واحد ف

وُوصؾ الهجوم بؤنه العملٌة األكبر من نوعها منذ خمس سنوات، وبؤنها تهدٌد 

 كبٌر لؤلمن العالمً.

وشاركت فً الهجوم مجامٌع مسلحة مستخدمة قذابؾ الهاون و)آر بً جً( 

أحزمة ناسفة واألسلحة المتوسطة، كما شارك فٌه "انتحارٌون" ٌرتدون 

وٌستخدمون مجموعة من العجبلت المفخخة بالتزامن مع أحداث شؽب وإشعال 

 حرابق داخل السجنٌن من قبل النزالء.

 14وأسفر الهجوم عن أضرار مادٌة وخسابر بشرٌة شملت ثمانٌة قتلى و

جرٌحا من النزالء عدا  25قتٌبلً و 21جرٌحاً من حراس السجنٌن و

 وا أنفسهم خبلل المواجهات."االنتحارٌٌن" الذٌن فجر

وُذكر، آنذاك، أن نحو خمسمابة سجٌن من بٌنهم قادة كبار بالقاعدة فروا من 

سجن أبو ؼرٌب بعد عملٌة منسقة وناجحة نفذها التنظٌم الذي أعلن تبنٌه لها، 

وأطلق علٌها اسم "هدم األسوار" حٌث جرى تنفٌذها من خارج السجن وداخله 

 سجن، وفق تحقٌقات أولٌة.بتواطإ من حراس داخل ال
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وٌرجح خبراء أن ٌكون قادة القاعدة الفارون قد توجهوا إلى سورٌا، وهو ما 

ٌشٌر إلى توسع عملٌات القاعدة فً ببلد الشام على المدى البعٌد، وفقا لما ٌقوله 

تشارلز لٌستر المحلل األمنً بمركز مراقبة اإلرهاب والتمرد التابع لمإسسة 

كان االبتبلؾ السوري المعارض قد اتهم ما ٌعرؾ بتنظٌم "أي إتش إس جً". و

الدولة اإلسبلمٌة فً العراق والشام بؤنه على "عبلقة عضوٌة" مع النظام 

السوري، وبؤنه ٌعمل على تنفٌذ مآربه، بٌنما وصؾ ربٌس اللجنة القانونٌة 

ة لبلبتبلؾ هٌثم المالح التنظٌم ذاته بؤنه "لؽم زرعه األسد" مطالباً الحكوم

الروسٌة بالكؾ عن دعم "اإلرهاب" فً سورٌا بؽٌة تحقٌق مصالحها 

 االقتصادٌة والسٌاسٌة.

ودعا االبتبلؾ جمٌع المقاتلٌن المنضمٌن إلى الدولة اإلسبلمٌة فً العراق   

والشام إلى االنسحاب منه من فورهم وإعبلن "البراءة من تصرفاته". وتعهد 

 اإلرهابً" ومحاسبتهم. االبتبلؾ بمبلحقة "قادة هذا التنظٌم

كما قال المالح إن الجمٌع بات ٌعرؾ أن جماعات متطرفة تنشط بسورٌا  

تضم العدٌد من العناصر الروسٌة واإلٌرانٌة "التً تعمل لصالح النظام لتشوٌه 

الصورة الحقٌقٌة للثورة". واتهم المالح نظام األسد بؤنه على صلة عضوٌة 

ؾ على نقل عناصره من العراق إلى نهر بنمظٌم القاعدة وأنه هو من "أشر

البارد فً لبنان، من أجل تحقٌق أهداؾ سٌاسٌة معٌنة على حساب دماء 

 المدنٌٌن".

ٌُذكر أن تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة فً العراق والشام ٌمتلك مقرات علنٌة فً 

سورٌا، وله "هٌبة شرعٌة" خاصة به، كما ٌمتلك مقار فً مدٌنة الباب ومناطق 

لرٌؾ الحلبً، إذ ٌبرز نفوذه فً الدانا وتل رفعت وجرابلس، وٌسعى أخرى با

  www.aljazeera.net]]لتقوٌته فً منبج التً تعّد من أهم مراكز محافظة حلب. 

فضٌحة ساسة الدول الرأسمالٌة فً نموذج أخر لفضابح الساسة وهً  

سٌاً ترزح لها لكً تمتص ثرواتها وجعلها ضعٌفة سٌا الدول النامٌة تابعة إبقاء
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فً مإلفه  2006تحت رحمتها، وأوضح هذه الفضٌحة فرٌد هالٌداي عام 

 وهم حول الشرق األوسط( قال فٌه ما ٌؤتً:  100الموسوم "

 تعمدت الدول الرأسمالٌة على إبقاء المجتمع العربً تابعا  لها عبر:  

ط خلق دولة تسلطٌة فً بلدان العالم العربً تكون ذات سلطة مطلقة تنا – 1

بحاكم واحد بٌده جمٌع السلطات ممثبلً الحاكم المركزي فً أجهزة الدولة 

 كافة.

واقتصاد رٌعً: أي اقتصاد تقلٌدي معتمداً على تصدٌر المواد الخام  – 2

واستٌراد المصانع وألن السلع والبضابع متعلقة بتقلب األسعار الخارجٌة فؤن 

لعربٌة بعض االقتصادٌات تتعرض لضؽوط التضخم. وللمجتمعات ا

الصناعات الصؽٌرة وبعض المعامل التقلٌدٌة وأسواق محلٌة تقتصر على 

 استٌراد أدوات وسلع وبضابع ردٌبة ورخٌصة.

حكومات ؼٌر مستقرة: من خبلل تدخل الدول الكبرى )الوالٌات المتحدة  – 3

 وبرٌطانٌا( فً سٌاسة الدول العربٌة الداخلٌة والخارجٌة.

 رد.خفض مستوى دخل الف – 4

 تخلؾ طرابق اإلنتاج. – 5

 سوء استخدام الموارد االقتصادٌة القابمة. – 6

 دوام المدٌونات الخارجٌة. – 7

 انخفاض الدخل القومً. – 8

 اتجاه أنماط االنفاق نمو السلع االستهبلكٌة )المؤكل والمشرب والملبس(. – 9

 نقص عدد المدارس ودور الثقافة. – 10

 .نقص عدد المستشفٌات – 11

 ارتفاع معدل الوفٌات. – 12
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 ارتفاع معدل وفٌات األطفال. – 13

هذه الممارسات الرأسمالٌة على الحكومات العربٌة تمثل إعاقة لتقدمها   

ونهوضها واستقبللها السٌاسً واالقتصادي وهذه جرٌمة دولٌة متعمدة 

ومقصودة )بٌن معسكر قوي وؼنً وطرؾ ضعٌؾ ومتخلؾ( ال تعلن عنها، 

سها، بنحو صامت، من دون اإلفصاح عن نواٌاها االستؽبللٌة بل تمار

واالستعبادٌة الجدٌدة فً استراتٌجٌاتها فكان المجتمع العربً ضحٌة لها مكببلً 

بسبلسلها الحدٌد. فضٌحة أطرافها مجتمعات ملٌونٌة مستمرة فً استؽبللها 

 لعقود من الزمن وما زالت قابمة.

ٌُفسر وضع العالم فً هذا الطرح ٌفٌدنا فرٌد هال   ٌداي عندما قال: "ٌجب ان 

العربً من خبلل تؤثٌر القٌم التقلٌدٌة و)فشل( االستجابة للعالم المعاصر 

وقوانٌنه. لقد أصبح هذا هو التفسٌر الؽربً المفضل للحالة، التً ٌعٌشها العالم 

 العربً فً تسعٌنٌات القرن العشرٌن والعقد األول من القرن الحادي والعشرٌن.

كما اعتمد على هذا التوصٌؾ المنظور الذي اعتمده تقرٌر )األمم المتحدة 

عن العالم الؽربً، وبعد ذلك )مبادرة الشرق  2002للتنمٌة البشرٌة( للعام 

األوسط الكبٌر( األمرٌكٌة وهً حملة عبلقات عامة لم تعمر طوٌبلً فً العام 

)برنامج األمم المتحدة . ان الكثٌر من المظاهر التً أشار الٌها تقرٌر 2004

للتنمٌة البشرٌة( كان على سبٌل المثال دقٌقاً لكنه أؼفل السٌاق التارٌخً 

والدولً، الذي تشكلت هذه المجتمعات فً ظله خبلل قرن أو قرنٌن من التبعٌة 

للؽرب وخلق الدولة التسلطٌة واالقتصادات الرٌعٌة وقولبة هذه المجتمعات فً 

وهم حول  100، "2004رة". ]هالٌدي، فرٌد تشكٌبلت تابعة وؼٌر مستق

 بٌروت[ –، دار الساقً 83الشرق األوسط" ترجمة حسام عٌنانً، ص. 

استغالل الدول القوٌة عسكرٌا  وسٌاسٌا  للدول الفقٌرة والضعٌفة ثم هناك 

، تنطوي هذه الفضٌحة على إجبارها على دفن النفاٌات النووٌة فً اقالٌمها فً

ٌة عسكرٌاً وسٌاسٌاً والؽنٌة مالٌاً والمتقدمة تكنولوجٌاً وعلمٌاً استؽبلل الدول القو

والمستقرة أمنٌاً للدول الضعٌفة سٌاسٌاً وعسكرٌاً والفقٌرة مالٌاً والمتخلفة 
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صناعٌاً والمضطربة أمنٌاً تعٌش فً حالة حرب داخلٌة وخارجٌة أو تعٌش 

ا النووٌة فً أراضٌها أو أزمات سٌاسٌة أو اقتصادٌة أو امنٌة خانقة لتدفن نفاٌاته

 فً مٌاهها اإلقلٌمٌة.

هذا االستؽبلل ٌمثل )الركن األول( للفضٌحة الدولٌة. انها ال تحصل بٌن   

أصحاب المواقع الهرمٌة العلٌا ألصحاب المواقع الدنٌا بل بٌن دول قوٌة 

وضعٌفة، ؼنٌة وفقٌرة، مستقرة ومضطربة. أما )الركن الثانً( فهو الدافع 

السٌاسً. وٌمسً )الركن الثالث( كشؾ الوسابل اإلعبلمٌة وبالذات المالً و

الصحافة لهذا العمل اإلجرامً الجمعً ولٌس الفردي أمثال شبكة )انتربرٌس( 

وصحٌفة كانبٌرا تاٌمز األسترالٌة ووكالة األنباء الفرنسٌة فضبلً عن برنامج 

الؽربٌة عن )اخبلقٌات( البٌبة التابع لؤلمم المتحدة. فمثبلً كشفت وسابل االعبلم 

عقد تم بٌن الصومال وسوٌسرا وإٌطالٌا حول دفن نفاٌات والصومال تعٌش فً 

وقت ترزح تحت نٌر الحرب األهلٌة القاسٌة وانعدام وجود حكومة، كذلك 

استؽبلل الوالٌات المتحدة حالة حرب الخلٌج الثانٌة والثالثة مع العراق فً 

ذ ان آثار دفن النفاٌات النووٌة واستخدام استخدام األسلحة النووٌة فٌها. إ

 األسلحة النووٌة ٌإدي الى االضرار واآلثار الحادة على أبناء المجتمع مثل: 

 تلوٌث البٌبة بمواد مشعة بمواد الٌورانٌوم والزرنٌخ والزببق والكادمٌوم. – 1

 حالة سنوٌاً. 1500ألؾ شخص بالسرطان بمعدل  20إصابة أكثر من  – 2

ابة بمرض سرطان الدم والمثانة والرحم وسرطان الربة بٌن الرجال اإلص – 3

 وسرطان الثدي بٌن النساء.

 نزٌؾ مزمن ٌإدي الى الموت. – 4

 آالم بطنٌة بسبب التقرحات فً المعدة واالمعاء. – 5

 إصابة عصبٌة شدٌدة. – 6

 إصابة النخاع الشوكً بإضرار خطرة. – 7
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 أو ثبلثة. صدمات قلبٌة قاتلة خبلل ٌومٌن – 8

 تقرحات جلدٌة خطرة. – 9

 تؽٌٌر الجٌنات فً الخبلٌا البشرٌة. – 10

 ظهور تشوهات خلقٌة. – 11

 نزٌؾ حاد فً الفم. – 12

 الموت المفاجا. – 13

 الكحة الثقٌلة الجافة. – 14

 اإلصابة بفقر الدم نتٌجة كبح نشاط نخاع العظام إلنتاج خبلٌا الدم. – 15

 لمناعة فً الجسم.كبح نشاط جهاز ا – 16

ال جناح، إذن، من القول عنها إنها جرٌمة العصر فً حق الشعوب الضعٌفة  

والفقٌرة والمسلوبة حقوقها تتم حسب صفقات تحصل بٌن حكومات قوٌة 

ومتقدمة عسكرٌاً وصناعٌاً مع حكومات دكتاتورٌة على شعوبها وضعٌفة امام 

ول العالم على حساب شعوبها دول العالم المتقدم من أجل دعم مكانتها بٌن د

 المؽلوب على امرها.

أما التؤثٌرات االجتماعٌة لهذه االضرار البٌبٌة والصحٌة فؤنها تتمثل فً 

معلومٌة الصحة الجسدٌة والنفسٌة لؤلفراد التً تإثر على المستوى االجتماعً 

من  اسرٌاً ومجتمعٌاً تجعله خامبلً فً مناشطه الٌومٌة وؼٌر منتج صناعٌاً ٌعانً

الفقر الصحً وانتشار االمراض المزمنة ؼٌر قادر على التخلص منها وال دخل 

له فً تسببها خامبلً فً حراكه االجتماعً معتمداً على ؼٌره من الشعوب 

وٌعٌش عالًة علٌها بطلب المساعدات منها لكً ٌستطٌع أن ٌعٌش عٌشه صحٌة 

 وسوٌة.

لمشكبلت االجتماعٌة لذلك نرى ضرورة تناول الباحثٌن االجتماعٌٌن ل

الناجمة عن الحروب الداخلٌة والدولٌة، مثل الهجرة والتهجٌر واللجوء 
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والتجوٌؾ السكانً والتسرب المدرسً والبؽاء وانحراؾ االحداث والجرٌمة 

المنظمة والمافٌات الدولٌة والتهرٌب البشري والسلعً والفساد وسواها، لكً 

آثار استخدام األسلحة النووٌة فً ٌربطها بجرٌمة دفن النفاٌات النووٌة و

الحروب التً تشنها الدول العظمى على الدول الصؽرى مستعٌنٌن بإحصاءات 

لمنظمات دولٌة، مثل منظمة الصحة العالمٌة والؽذاء الدولً والهجرة واللجوء 

وؼٌرها لكً ٌنقذوا ما ٌقدروا على إنقاذه من نفوس بشرٌة اصابتها اإلشعاعات 

 خدمها الدول المتقدمة صناعٌاً والقوٌة عسكرٌاً.النووٌة التً تست

وبالمجمل نقول إنها فضٌحة ذات مدى بعٌد وكوارث ذات أجل طوٌل، 

فاعلوها حكومات قوٌة وؼنٌة مستؽلة الشعوب المقهورة سٌاسٌاً والفقٌرة 

اقتصادٌاً والمضطربة أمنٌاً. تكشفها الصحافة الدولٌة الحرة والمنظمات 

ٌاها صحة أجٌال متعاقبة، هدفها التخلص من نفاٌات اإلنسانٌة تكون ضحا

 نووٌة، بنحو سري وتتستر علٌه حكومتان )مستِؽلة ومستَؽلة( متفقتان علٌه.

بعد هذا االستهبلل التوضٌحً نعكؾ على تقدٌم نماذج من هذه الفضابح    

التً حصلت فً القرن الحادي والعشرٌن وما آلت الٌه من اضرار وآثار سلبٌة 

 لمجتمعات التً تم الدفن فٌها واستخدام األسلحة النووٌة علٌها.على ا

ال شك أن االكتشافات العلمٌة الهابلة التً توصل الٌها اإلنسان هً سبلح    

ذو حدٌن، ومن أهم هذه االكتشافات الطاقة النوٌة التً لها فوابد جمة ولكن فً 

لطاقة النووٌة فً الوقت ذاته لها اضرار بالؽة، وحتى لو لم ٌتم استخدام ا

األؼراض العسكرٌة فإن االستخدامات السلمٌة تنتج عنها نفاٌات نووٌة فً ؼاٌة 

 الخطورة.

وتعد النفاٌات، بصفة عامة، ملوثات البٌبة إال إذا أمكن التخلص منها بطرٌقة 

ال تترك آثاراً ضارة، وقد عمدت بعض الدول الصناعٌة إلى التخلص من 

دون ترك آثار ضارة على بٌبتها ومن هذه الطرق نفاٌاتها بطرق عدٌدة من 

تصدٌر النفاٌات الصناعٌة الى بلدان العالم الثالث. وكانت الطرٌقة المؤلوفة فً 

التخلص من النفاٌات وخصوصاً الصناعٌة هً تصرٌفها فً مٌاه البحار 
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والمجاري المابٌة أو دفنها فً مدافن تحفر خصٌصاً لهذه العملٌة، وتشٌر بعض 

ٌرات الى أن عدد المدافن التً تم دفن النفاٌات الخطرة بها فً الوالٌات التقد

 ألؾ موقع. 50المتحدة وحدها بلػ نحو 

وفً منتصؾ القرن الماضً بدأ استخدام الطاقة النووٌة بالتوسع سواء فً   

األؼراض السلمٌة أم الترسانة العسكرٌة، ومن أهم المشكبلت التً صاحبت هذا 

تخلص من النفاٌات النووٌة، نظراً ألن النفاٌات النووٌة لها التوسع مشكلة ال

طبٌعة خاصة تتمثل فً عدم اختفاء آثارها السلبٌة على البٌبة وصحة اإلنسان 

 حتى مع دفنها فً مسافات عمٌقة تحت سطح األرض.

ومع تزاٌد النشاط الصناعً فً أوروبا وأمرٌكا تزاٌدت كمٌات النفاٌات 

لصناعات المختلفة وتزاٌدت، تالٌاً، مشكبلت التخلص الضارة المتخلفة من ا

منها فً أراضً الدول التً تنتجها، وكان الحال هو دفن النفاٌات فً أراضً 

دول أخرى، ومن أهم أنواع النفاٌات، التً تصدرها الدول المتقدمة إلى العالم 

نووٌة الثالث، النفاٌات الصناعٌة والنفاٌات النووٌة. وللتخلص من النفاٌات ال

تدفنها بعض الدول تحت األرض أو فً قاع المحٌطات وذلك وفقاً لقوة 

اإلشعاعات الصادرة منها الضعٌفة والمتوسطة، وتوضع بعد تبرٌدها فً باطن 

األرض إذ تحاط بطبقة من األسمنت أو الصخور أو حاوٌات زجاجٌة قوٌة، 

ٌات ذات االشعاعات واحٌاناً ٌتم القاإها فً مٌاه البحار والمحٌطات. اما النفا

القوٌة فتوضع فً الماء لتبرٌدها ثم تدفن على أعماق كبٌرة فً بطن األرض 

 وفً أماكن بعٌدة عن التجمعات البشرٌة.

 دول الخلٌج

ٌُعد سعً الدول المتقدمة لدفن نفاٌاتها النووٌة فً أراضً دول أخرى    

حكومة جرٌمة بحد ذاتها، ولعل أقرب مثال على ذلك هو فضٌحة دفن ال

األمرٌكٌة نفاٌاتها النووٌة المتمثلة بالٌورانٌوم المنضب فً أراضً الخلٌج 

العربً خبلل حرب الخلٌج الثانٌة وما بعدها، مما ٌجعل المنطقة بؤكملها ملوثة 

 بالنفاٌات النووٌة لمدة ال تقل عن نصؾ ملٌون سنة مقبلة.
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ألبحاث  وفً دراسة لفرٌق علمً، أوفده الى العراق المركز الطبً 

( برباسة العالم Uranium Medical Research centreالٌورانٌوم )

األمرٌكً أساؾ دوراكوفٌتش، وبالتعاون مع العالم األلمانً سٌؽفرت هورست 

ؼونتر، والعالم العراقً محمد الشٌخلً والثبلثة مختصون بالطب الذري 

 9/ 27دة من االشعاع، أكدت النتابج األولٌة للدراسة التً أجرٌت خبلل الم

على شبكة  UMRCونشرت تفاصٌلها على موقع  2003/ 10/ 10وحتى 

اإلنترنت، وجود تلوث إشعاعً واسع خطر، كما أوضحت ان مستوٌات التلوث 

االشعاعً تتراوح ما بٌن مبات وآالؾ المرات عن الحد المسموح به بسبب 

انٌوم المنضب استخدام القوات األمرٌكٌة والبرٌطانٌة لكمٌات من ذخٌرة الٌور

 1700مقدراً إٌاها بنحو  1991أكثر بكثٌر مما استخدمه منها فً حرب العام 

 طن.

 1991وقبلها فقد تسببت حرب تحرٌر الكوٌت من الؽزو العراقً فً العام 

والتً استخدمت فٌها أسلحة معتمدة فً تصنٌعها على الٌورانٌوم، وفً تعرٌض 

اد مشبعة بمواد الٌورانٌوم والزرنٌخ مساحات كبٌرة من األراضً السعودٌة لمو

ألؾ شخص بالسرطان  20والزببق والكادمٌوم، وأدت الى إصابة أكثر من 

 1.3ملٌارات لاير ) 5حالة سنوٌاً وتكلٌؾ الخزانة السعودٌة  1500بمعدل 

ملٌار دوالر( مع استمرار انتقال ؼبار هذه المواد عبر الرٌاح بٌن المناطق 

 الشمالٌة للسعودٌة.

كد البروفسور األلمانً آزاد خانقا هنوفا األلمانٌة والمتخصص بالزراعة وأ

البٌولوجٌة، أن هناك حاجة ماسة لعبلج األراضً، التً مازالت مشبعة بالمواد 

المشعة من الٌورانٌوم وؼٌرها من المواد الضارة التً تإدي الى أمراض جلدٌة 

ابر مادٌة كبٌرة تصل والسرطان والتً تكبد الحكومة السعودٌة والكوٌت خس

الى مبات المبلٌٌن من الدوالرات خاصة ان زراعة مثل تلك األراضً المشبعة 

بالمواد الضارة بالبرسٌم من نوع المورسانٌا كفٌل بتنقٌة هذه األراضً، وبتكلفة 

سنوات،  5ملٌون دوالر( موزعة على  67ملٌون لاير ) 250تصل الى نحو 

راعة فقد ٌتسبب فً انتقال األتربة والمواد اما باقً تلك األراضً من دون ز
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الضارة من خبلل الؽبار والهواء الى باقً المناطق الخلٌجٌة األخرى والتً 

تزداد معها نسبة اإلصابة بؤمراض السرطان والعقم وؼٌرها من األمراض 

 المستعصٌة.

مارس من العام  14وفً تقرٌر نشرته صحٌفة الشرق األوسط اللندنٌة فً  

شفت عالٌة الروٌلً مشرفة األدوٌة والعقاقٌر فً مستشفى المملكة ك 2004

حالة ألمراض السرطان،  3100بالرٌاض، عن أن السعودٌة تستقبل سنوٌاً 

( بلػ عدد 2004وحتى  1990عاماً الماضٌة )أي منذ  14وانه على مدى الـ

ألؾ شخص بؤمراض السرطان المختلفة، وتستقبل المنطقة  20المصابٌن نحو 

حالة سنوٌة  600حالة سنوٌة فٌما تصل الى جدة نحو  500شرقٌة نحو ال

حالة سنوٌاً وأن تكالٌؾ عبلج بعض تلك  2000ومدٌنة الرٌاض نحو 

ألؾ دوالر( فً الشهر  2.66آالؾ لاير ) 10األمراض تصل احٌاناً الى نحو 

 وذلك الستخدام المواد الكٌمٌاوٌة للمعالجة.

حرب الخلٌج الثانٌة ازدادت نسبة اإلصابة  وتضٌؾ عالٌة الروٌلً أنه بعد

بمرض سرطان الدم والمثانة والرحم بنحو ملحوظ األمر الذي ٌتطلب سرعة 

إٌجاد الحلول المناسبة للحد من انتشار هذا المرض الذي ٌمثل تهدٌداً للمجتمع 

السعودي، بخاصًة إن نسبة اإلصابة أصبحت تزداد سنوٌاً عن مثٌبلتها فً 

ضٌة، كما بلؽت نسبة اإلصابة بؤمراض السرطان فً العالم للعام األعوام الما

فً المابة فً الدول النامٌة وكان  57مبلٌٌن حالة منها  10قبل الماضً نحو 

سرطان الربة األكثر شٌوعاً بٌن الرجال وسرطان الثدي األكثر شٌوعاً بٌن 

الت المسجلة فً المابة من الحا 9.6النساء، وكانت نسبة اإلصابة فً السعودٌة 

فً المابة من الحاالت المسجلة ألكثر من  20.6سنة )األطفال( و 15تحت سن 

عاماً. وباإلضافة إلى تلك األضرار الناتجة كلها عن حرب تحرٌر الكوٌت،  64

فإن هناك مخاوؾ على دول الخلٌج من إمكانٌة تسرب النفاٌات النووٌة اإلٌرانٌة 

الخطورة على دول المنطقة، التً تعتمد، الى مٌاه الخلٌج، وهو أمر فً ؼاٌة 

بنحو كامل، على هذا المصدر لتؤمٌن مٌاه الشرب، بل أن بعض الخبراء حذروا 

من إن إٌران فً محاولتها التخلص من النفاٌات النووٌة قد تتجه الى التخلص 
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من الماء الثقٌل فً الخلٌج األمر الذي من شؤنه أن ٌخلق أزمة تلوث لدول 

تنتج عن تسرب المواد النووٌة المشعة فً مٌاه الخلٌج وتستمر  المنطقة كلها

 آثارها عشرات السنٌن. 

 العراق

كشؾ تقرٌر أصدره "اتحاد األسرى والسجناء السٌاسٌٌن فً العراق" وهو   

منظمة ؼٌر حكومٌة، عن أن قوات االحتبلل األمرٌكً تدفن النفاٌات النووٌة 

ٌة الممتدة من مدٌنة النجؾ األشرؾ فً الصحراء الؽربٌة والصحراء الجنوب

الى الحدود السعودٌة محذراً من أن العراق بات ٌتحول تدرٌجٌاً لٌعانً من 

سنة  20الجفاؾ والتصحر والجوع وتداخل فصول السنة وٌحتاج الى أكثر من 

 . 2003بعد تحرٌره كً ٌعود الى ما كان علٌه فً العام 

وهناك تقارٌر تشٌر الى انهم لن  ومنذ دخول الوالٌات المتحدة العراق،   

ٌكتفوا فقط بضمان الحصول على ثروات هذا البلد العرٌق، بل سٌحضرون 

كشفت مصادر  2006النفاٌات النووٌة القاتلة وٌدفنونها، وبالفعل فً سبتمبر 

عراقٌة النقاب عن اتفاق سري أُبرم، مإخراً، بٌن إسرابٌل واإلدارة األمرٌكٌة 

ٌب بدفن النفاٌات النووٌة والمخلفات السامة الناجمة عن ٌتضمن السماح لتل أب

المفاعبلت النووٌة اإلسرابٌلٌة فً منطقة األنبار ؼربً العراق، مشٌرة الى أنه 

بموجب هذا االتفاق ستنقل طابرات وشاحنات إسرابٌلٌة هذه النفاٌات من 

 [www.startimes.com]فلسطٌن المحتلة عبر أجواء األردن وأراضٌه. 

 ة النفاٌات فً الصومالأزم

ال تعد الصومال حالة استثنابٌة لدول العالم العربً اإلسبلمً، فعلى الرؼم    

من فداحة األزمة التً تعٌشها منذ سنوات طوٌلة، وتؽاضً اإلعبلم العربً 

واإلسبلمً والعالمً عنها على الدوام، وؼرق أهلها بطوفان أطماع الؽرب 

لصومال تشترك مع عدد من الدول العربٌة الؽنً الذي ال ٌشبع، إال أن ا

اإلسبلمٌة فً بعض جوانب المشكلة، كالفقر كما فً معظم هذه الدول، وؼٌاب 

دور الحكومة بسبب الحرب األهلٌة كالعراق حالٌاً ولبنان فً السابق، ومعاناة 



 

  218 

 

شعبها من االستعمار الخارجً كفلسطٌن والعراق، وتحكم الؽرب بخٌراتها 

 .ر من هذه الدولومقدراتها ككثٌ

تقع الصومال فً شرق قارة إفرٌقٌة على منطقة ما ٌعرؾ باسم )القرن 

اإلفرٌقً(. ٌحدها خلٌج عدن والمحٌط الهندي من الشرق، وإثٌوبٌا من الؽرب 

وجٌبوتً من الشمال الؽربً، وكٌنٌا من الجنوب الؽربً. ٌبلػ عدد سكان 

، وتمتد فٌها ²كم 6371657، وتبلػ مساحتها 918901000الصومال نحو 

 .كم 3333الشواطا الساحلٌة على المحٌط الهندي وخلٌج عدن بطول 

 1وحصلت الصومال على استقبللها من االحتبلل البرٌطانً واإلٌطالً بتارٌخ 

بعد سقوط نظام  .، بعد قرن كامل من استعمارها ومحاولة تقسٌمها1960ٌولٌو 

م )الذي وصل 1991ٌناٌر )الربٌس الصومالً السابق( محمد زٌاد بري فً 

م بانقبلب عسكري(،  شهدت الببلد حالة من 1969إلى الحكم فً العام 

الفوضى األمنٌة، ما أدخلها فً حروب عشابرٌة بٌن جنراالت الحرب أدت إلى 

حاولت القوات  .تقسٌمات داخلٌة من خبلل حكم كل جنرال لجزء من الصومال

ري عبر حربه ضد جارته الشٌوعٌة األمرٌكٌة )التً كانت تساند نظام زٌاد ب

أثٌوبٌا( إلى الببلد وتفرض هٌمنتها علٌها، إال أن بعض جنراالت الحرب وعلى 

رأسهم محمد عٌدٌد؛ استطاعوا هزٌمة القوات األمرٌكٌة وإخراجها فً العام 

م من الببلد بعد أن صورت وسابل اإلعبلم فضٌحة مقتل الجنود 1992

 .فً شوارع مقدٌشو –بالسٌارات  مربوطٌن –األمرٌكٌٌن وسحبهم 

بعد تداعً الحكومة الصومالٌة،  :بدء أزمة النفاٌات النووٌة والكٌمائٌة

وانسحاب الوالٌات المتحدة وقوات األمم المتحدة من الببلد، بات من الواضح أن 

الصومال ٌسٌر نحو طرٌق طوٌل من الصراع الداخلً، ما ٌعنً فقدان وجود 

ال الدولة وتدافع عنها وتحمٌها وتضمن لها مكانة حكومة مركزٌة تسٌر أعم

وفٌما حاولت الوالٌات المتحدة فرض وصاٌة مبكرة  .مستقلة بٌن دول العالم

علٌها، وإٌجاد موطا قدم لها المتصاص ما ٌمكن الحصول علٌه من ثروات، 

سارعت بعض الدول الؽربٌة لبلستفادة من حالة انعدام الوزن السٌاسً فً 

و أو بآخر، وبدأت باستؽبلل كلما ٌمكن استؽبلله فٌها، قبل الصومال بنح
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بداٌة االستؽبلل األوروبً للمٌاه  1992إذ شهد العام  .استقرار األمن والنظام

اإلقلٌمٌة الصومالٌة، عبر الصٌد البحري ؼٌر الشرعً، وإلقاء المخلفات 

مبالػ هابلة النووٌة والكٌمٌابٌة الخطرة أمام السواحل الصومالٌة، التً وفّرت 

أمام الشركات األوروبٌة، وأتاحت لها فرصة للتخلص من النفاٌات المرهقة 

والثقٌلة، تقول إحدى الدارسات األجنبٌة المنشورة فً موقع )معهد المصابد 

، وبعد نشوب الحرب األهلٌة، أجبرت المصاٌد 1991البحرٌة(: إنه "فً العام 

مال الصٌد تقرٌباً، وترك أكثر من الصومالٌة على االنهٌار، حٌث أؼلقت كل أع

صٌاد مع عاببلتهم من دون عمل، وترك أماكن الصٌد فً خطر، إذ  2000

باتت عرضة للصٌد ؼٌر القانونً، ومكاناً مبلبماً للدول الصناعٌة كً تتخلص 

  من المخلفات الصناعٌة الخطرة، ما هدد البٌبة بنحو خطر".

سافرت آالؾ األمٌال نحو المٌاه وتضٌؾ الدراسة أن "سفن الصٌد األجنبٌة 

اإلقلٌمٌة الصومالٌة، باحثة عن األسماك المشهورة فً المنطقة، كالدرفٌل 

والقشر والتونا وسمك السٌؾ وقرش الرنجة، وخٌرات المحٌط الهندي وكنوزه 

إلى أن بعض السفن كانت لدٌها مهمة أخرى، وهً  مشٌرة ".الثمٌنة األخرى

رة فً تلك المٌاه، على بعد كٌلومترات قلٌلة من إفراغ شحنات المخلفات الخط

وقت السواحل الصومالٌة. تاركة المكان مهدداً بخطر حقٌقً قد ٌظهر فً أي 

 .2004وهو ما حدث بالفعل نهاٌة العام 

رة للنفاٌات السامة فً   وتضٌؾ الدراسة، التً أّرخت ألول السفن المصدِّ

صومال ؼنٌاً جداً وقادراً على النمو الصومال، بالقول: " كان الشرٌط الساحلً لل

مجدداً، لكن بسبب عدم مقدرة الصومال على السٌطرة على مٌاهه اإلقلٌمٌة؛ 

تخلصت السفن األجنبٌة الكثٌرة بنحو عشوابً من النفاٌات الخطرة فً مٌاهها، 

وكانت أول السفن التً فضح أمرها هً السفٌنة التابعة للشركًة اإلٌطالٌة 

سفٌنة الثانٌة التابعة للشركة السوٌسرٌة )شركاء أتشٌر( على )بروجرٌسو( وال

الشركات األجنبٌة ". الرؼم من وجود حاالت كثٌرة مجهولة حدثت قبل ذلك

ادعت أنها وقّعت اتفاقٌات مع الحكومة الصومالٌة )!( للسماح لها باستخدام 
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د حكومة المٌاه اإلقلٌمٌة للتخلص من النفاٌات السامة. وهو ما ٌكذبه عدم وجو

إال أن بعض الدراسات التً أجراها . من أساسها فً الصومال فً تلك المدة

برنامج األمم المتحدة البٌبً )ٌو إن إي بً(، كشؾ عن أن هذه الصفقة تمت 

بالفعل بٌن رإساء هذه الشركات وبٌن أحد وزراء الصومال السابقٌن، وسوؼت 

من  ق هذه االتفاقاتالشركات هذا التصرؾ بعدم وجود مرجعٌة ٌمكن توثٌ

وما حدث هو أن بعض الدول الؽربٌة استؽلت حالة االنعدام األمنً فً  !خبللها

الببلد لرسم سٌاسة تهدؾ إلى استخدام السواحل الصومالٌة كمدفن للنفاٌات 

م( مع نور عثمان )الذي 1991السامة، فاتفقت بعض الشركات )فً دٌسمبر 

بلل مدة حكم محمد بري(، لكونه وزٌر كان أحد المسإولٌن فً وزارة الصحة خ

وحصل نور  .الصحة الصومالً )!( فً حكومة مإقتة برباسة علً مهدي

عثمان على مبالػ هابلة مقابل توقٌعه على اتفاقٌة مزعومة مع الشركة 

ملٌون دوالر، ٌعطً بموجبها الصومال )!(  80السوٌسرٌة واإلٌطالٌة بقٌمة 

 .نان من النفاٌات السامةالشركتٌن الحق بدفن مبلٌٌن األط

تحّدثت بعض وسابل اإلعبلم  :استغالل الدول الغنٌة للدول الفقٌرة فً األزمات

الؽربٌة عن )أخبلقٌات( عقد مثل هذه الصفقة مع الصومال فً وقت ٌرزح فٌه 

كما أجرى . البلد تحت نٌر الحرب األهلٌة القاسٌة، وفً ظل عدم وجود حكومة

مم المتحدة تحقٌقاً دولٌاً حول العقد المزعوم بٌن برنامج البٌبة التابع لؤل

الشركتٌن األوروبٌتٌن والوزٌر الصومالً، ما أدى إلى محاولة كل من إٌطالٌا 

وسوٌسرا التنصل من التهمة، عبر االدعاء أنها لم تعلم أي شًء عن نشاط 

الشركتٌن الموقعتٌن على العقد، فٌما أنكر نور عثمان أي صلة له بالعقد 

 .زعومالم

وانتهت تلك األزمة بفرضٌة انتماء الشركتٌن األوروبٌتٌن إلى شبكة مافٌا 

هذه الحادثة مدى  تكشؾ اقتصادٌة ضخمة، تقؾ فً وجه األمم المتحدة! 

استؽبلل الدول الؽنٌة ألي دولة فقٌرة، طالما أنها ٌمكنها فعل ذلك. إذ استؽلت 

السامة. مدفن آمن لنفاٌاتهاسوٌسرا وإٌطالٌا حالة الحرب فً الصومال إلٌجاد 
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فبحسب دراسة لخدمة )إنتر برس( اإلعبلمٌة، تشٌر الدراسات االقتصادٌة إلى  

 2.5أن دفن طن واحد من النفاٌات الخطرة فً إفرٌقٌا ٌكلؾ الدول الؽنٌة )

خرقت  كما دوالر(!  250دوالر(، فٌما ٌكلؾ دفن الطن فً أوروبا أكثر من )

لٌة التً وقعت علٌها سوٌسرا فً مدٌنة )بازل( حول تلك الدول المعاهدات الدو

كما تنص اتفاقٌة بازل على  .السٌطرة على حركة النفاٌات السامة بٌن الحدود

عدم تمرٌر أي مخلفات سامة إلى دولة أخرى من دون وجود اتفاق بٌن 

حكومتً البلدٌن )ولٌس بٌن شركة وحكومة(. وهو ما تم خرقه فً تلك 

وٌسرا وإٌطالٌا االتفاقٌة ذاته، والتً تنص فً بنودها على كما خرقت س.الحالة

 .عدم إرسال النفاٌات السامة إلى أي منطقة قتال

( فٌها على 39وقد وقعت إٌطالٌا على معاهدة )لوم( الدولٌة، التً تنص المادة )

 .عدم تصدٌر النفاٌات إلى إفرٌقٌا أو البحر الكارٌبً أو المحٌط الهادئ

ربٌة الؽنٌة مستعدة لدفع أي ثمن مقابل إخفاء الحقٌقة، ومقابل إال أن الدول الؽ

التخلص من نفاٌاتها السامة التً بدأت تضٌق بها ذرعاً، بسبب زٌادة حجمها 

وصعوبة التخلص منها والخطر الذي تلحقه بالبٌبة والكابنات الحٌة، بما فٌها 

 .اإلنسان

األمم المتحدة ووسابل ، تؽاضت 1992بعد حادثة العام : سنوات الدفن النووي

اإلعبلم عن قضٌة الصومال، وبات التركٌز على الحروب األهلٌة ومصٌر البلد 

ومحاوالت تشكٌل الحكومات العاثرة، ما أدى إلى تؽٌٌب شبه كامل لقضٌة 

التلوث البحري، ومحاوالت الشركات الؽربٌة األخرى دفن نفاٌاتها فً المٌاه 

عض الحوادث الخطرة، التً لم ٌسمح لها وقد ظهرت ب .اإلقلٌمٌة الصومالٌة

اإلعبلم باالنتشار كثٌراً، والتً أدت إلى وفاة العدٌد من الصومالٌٌن وإصابتهم 

فً منطقة )الجاد( عندما  1992باألمراض الؽرٌبة، منها ما حدث فً إبرٌل 

طفت برامٌل طوٌلة كحلٌة اللون ملٌبة بالزٌت، قرب الشواطا الساحلٌة. وبعد 

. نات المؤخوذة من هذا الزٌت تبٌن أنها مإلفة من نفاٌات نووٌة ممٌتةفحص العٌ

، 1996كوارث أخرى مشابهة لهذه الكارثة فً منطقة )أدٌل( فً العام  وحدثت
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، والتً أصابت الشرٌط الساحلً الممتد من مقدٌشو وحتى 1998وفً العام 

ة هً ما تم دفنها كٌلومتراً، وتبٌن أن النفاٌات النووٌ 45)وارشٌخ( على امتداد 

فً تلك السواحل )على وفق ما أكدت دراسة نشرت فً معهد المصاٌد 

ٌقول تقرٌر نشرته صحٌفة )كانبٌرا تاٌمز( األسترالٌة: "إن الدول  .البحرٌة(

بالمبة من النفاٌات الخطرة فً العالم،  90المتطورة الؽنٌة التً تنتج نحو 

مخلفاتها ؼٌر المرؼوب بها  استخدمت بعض السٌاسات المبتكرة للتخلص من

 8وتضٌؾ الصحٌفة فً عددها الصادر بتارٌخ . "بإلقابها فً دول العالم الثالث

م، بالقول: " الصومال الواقعة على الساحل الشرقً إلفرٌقٌا، تبدو 2005إبرٌل 

عاماً تقرٌباً حالة من الفوضى، التً جعلت  15بعٌدًة من دولنا، وهً تعٌش منذ 

وٌضٌؾ التقرٌر" انتشرت األخبار حول الشركات . "دولة الفاشلةمنها مثاالً لل

األوربٌة التً جنت فوابد ضخمة مستفٌدة من الفوضى الطوٌلة فً الصومال، 

إلبرام اتفاقٌات خطرة مع جنراالت الحرب المحلٌٌن للحصول على موافقات 

للتخلص من المخلفات السامة فً البلد، فٌما حصل جنراالت الحرب على 

وتستعرض الصحٌفة . "موال التً ساعدتهم فً تموٌل النزاع المستمراأل

األعمال التً نفذتها الشركات األوروبٌة، وصوالً إلى "إؼراق أحمال السفن من 

البرامٌل الملٌبة بالملوثات القاتلة قرب الساحل الصومالً". وٌتابع بالقول: "لم 

لٌورانٌوم المشع تكن هناك أي سلطة تعمل على إٌقافهم. لذلك أؼرقوا ا

والرصاص والكادمٌوم والزببق ومخلفات المصانع الصناعً والمستشفٌات 

 ."والمواد الكٌمٌابٌة والمخلفات السامة األخرى، لتسقط جمٌعها فً قاع المحٌط

: "معظم المخلفات 2005وكالة األنباء الفرنسٌة فً تقرٌر لها مطلع عام  تقول

ٌة ببساطة على الشواطا الصومالٌة، السامة تخلصت منها الشركات األوروب

عبر إلقاء البرامٌل القابلة لبلستخدام مرة واحدة، والتً تتراوح ما بٌن البرامٌل 

الصؽٌرة والخزانات الضخمة، من دون مراعاة لصحة السكان المحلٌٌن 

 ".وللتؤثٌرات المدمرة بٌبٌاً على المكان
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لكتمان بٌن الدول بقٌت األمور طً ا :األزمة الحقٌقٌة بعد تسونامً 

األوربٌة التً كثفت شركاتها عملٌات دفن مخلفاتها السامة هناك، إلى أن وقع 

، والذي أدى إلى نشوء 2004زلزال جنوب شرق آسٌا الضخم أواخر العام 

خبلل األٌام البلحقة لكارثة  .أمواج )التسونامً( التً وصلت حتى الصومال

ن على السواحل المطلة على المحٌط تسونامً، أصٌب مبات الصومالٌٌن المقٌمٌ

وبدأت األمواج المتبلحقة  .الهندي بؤمراض خطرة وؼرٌبة لم ٌسبق لها مثٌل

تحرك خزانات عمبلقة نحو الشواطا التً بدأت الحٌاة الطبٌعٌة فٌها تشهد 

 .كارثة بٌبٌة عبر موت الشعب المرجانٌة واألسماك والحٌاة البحرٌة الساحلٌة

ا تاٌمز(: "بعد تسونامً، جاءت الهدٌة الكبرى )!( تقول صحٌفة )كانبٌر

للصومالٌٌن، حٌث بعثرت األمواج العاتٌة البرامٌل والخزانات الممٌتة بطول 

 ."كٌلومتراً من شواطا الصومال 650

فٌما ٌقول تقرٌر لبرنامج البٌبة التابع لؤلمم المتحدة صدر مطلع شهر مارس 

ٌرة شرٌط الساحل الصومالً بعد : "ؼسلت المخلفات السامة بدرجة كب2005

أمواج تسونامً فً دٌسمبر الماضً، ناشرة األمراض وأعراض التسمم بالمواد 

 ."المشعة بٌن القروٌٌن على طول شواطا الدولة اإلفرٌقٌة المحطمة

وما حدث هو أن زلزال جنوب شرق آسٌا، حركت مٌاه المحٌط الهندي بقوة، ما 

م )التسونامً(، قذفت بالبرامٌل والخزانات أدى لنشوء أمواج عاتٌة تعرؾ باس

 .الملٌبة بالمواد السامة إلى مناطق أقرب إلى الشواطا الصومالٌة

كما أدت قوة األمواج واصطدام الخزانات مع بعضها بعضاً؛ إلى تشقق هذه 

 .الخزانات وتحطم بعضها، مإدٌة إلى تلوث كبٌر وحقٌقً فً المٌاه الساحلٌة

تقرٌراً عن اآلثار  2005مارس  4ٌة نشرت بتارٌخ وكالة األنباء الفرنس

الجانبٌة التً سببتها أمواج التسونامً على سواحل الصومال، ونقلت عن 

مسإولٌن فً األمم المتحدة قولهم: "إن الموجات الممٌتة التً نشؤت قرب 

دٌسمبر، من المرجح أنها أتلفت األوعٌة والخزانات السامة  26إندونٌسٌا فً 

الشمالٌة للصومال، ما أدى إلى انتشار األمراض بٌن الناس عبر  فً الشواطا

 ."مٌاه البحر وعبر الرٌاح
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محذرة من أن التلوث المشع ٌمكن أن ٌسبب آثاراً خطرة طوٌلة األجل على 

صحة اإلنسان، باإلضافة إلى تؤثٌراته الشدٌدة على المٌاه الجوفٌة والتربة 

وقالت الوكالة: "إن برنامج  .عدٌدة والزراعة والمصاٌد البحرٌة لمدة سنوات

البٌبة التابع لؤلمم المتحدة اتفق مع الحكومة الصومالٌة على إرسال فرٌق عمل 

متخصص لتقٌٌم الوضع هناك، وتحدٌد الطرق الكفٌلة بتقلٌل حجم الضرر 

 ."الناجم عن المخلفات السامة

ٌصؾ تقرٌر طبً للدكتور محمود جٌلدون  :أزمة صحٌة بٌن السكان

المتخصص فً الفٌزٌاء الطبٌة بوالٌة جورجٌا األمرٌكٌة( األمراض التً )

تحدثها المخلفات النووٌة المنتشرة فً سواحل الصومال بما ٌؤتً: "نزٌؾ مزمن 

ٌإدي إلى الموت، آالم بطنٌة بسبب التقرحات فً المعدة واألمعاء، إصابة 

أٌام،  10 - 3النخاع الشوكً بؤضرار خطرة، تإدي إلى الموت خبلل 

االضطرابات العصبٌة الشدٌدة، الصدمات القلبٌة القاتلة خبلل ٌومٌن أو ثبلثة، 

وٌصؾ الدكتور جٌلدون آثار اإلشعاعات  ."التقرحات الجلدٌة الخطرة... إلخ

المتسربة من الخزانات بالقول: "ٌمكن أن تسبب المستوٌات المنخفضة من 

إلى تؽٌٌر الجٌنات فً  اإلشعاعات النووٌة انتشار مرض السرطان، وتإدي

وٌشٌر إلى  ."الخبلٌا البشرٌة، وظهور أمراض عدٌدة وتشوهات خلقٌة...إلخ

هٌروشٌما وناؼازاكً وحادث تسرب اإلشعاعات النووٌة من مفاعل تشرنوبل 

فً روسٌا، والتجارب النووٌة على الحٌوانات والنباتات، مإكداً أن تلك األمثلة 

ة حول "الرد اإلكلٌنٌكً" للجسم عندما ٌتعرض كلها أعطت العالم بٌانات وفٌر

 .لمستوٌات عالٌة من اإلشعاعات

: "إن التلوث 2005مارس  20وٌقول تقرٌر صدر عن األمم المتحدة فً 

الحاصل فً السواحل الصومالٌة سبب تدهوراً خطراً فً صحة المواطنٌن، 

 ".وأدى إلى مشكبلت بٌبٌة خطرة ضربت مجتمعات صٌد السمك هناك

ٌؾ التقرٌر الذي نشر فً منتدى البٌبة العالمً الثالث والعشرٌن )والذي وٌض

وزٌر بٌبة من دول مختلفة( "إن العدٌد من الناس فً  100حضره قرابة 

مناطق الصومال الساحلٌة ٌشكون من مشكبلت ؼرٌبة فً الصحة، من بٌنها 



 

  225 

 

لؽرٌبة إصابات التنفس الخطرة، النزٌؾ الحاد فً الفم، التقرحات الجلدٌة ا

 ".وؼٌرها

وٌتابع التقرٌر بالقول: "أٌضاً سّببت الرٌاح المصاحبة للتسونامً التً وصلت 

إلى القرى الداخلٌة؛ مشكبلت خطرة أخرى فً الصحة، مثل: الكحة الثقٌلة 

الجافة، واآلالم المعوٌة بسبب التقرحات، والتفاعبلت الكٌماوٌة الؽرٌبة فً 

 :كارثة طوٌلة األجل". شاق المواد السامةالجلد، والموت المفاجا بسبب استن

المإسؾ حقاً أن الكوارث النووٌة تعد من أخطر الكوارث الصناعٌة )التً  من

تحدث نتٌجة لتدخل اإلنسان بصفة أساس(، إذ ال ٌمكن إٌقاؾ اإلشعاعات 

النووٌة فً المكان الذي تنتشر فٌه، كما ال ٌمكن التخلص منها بسهولة. ٌقول 

جٌلدون: "ال أبالػ عندما أبدي قلقاً كبٌراً من هذه النفاٌات  الدكتور محمود

الخطرة وأشٌر إلى أخطابها المحدقة على الناس، والتً أعدها طرؾ جبل 

الجلٌد فقط، أو رابحة النار فقط، وألبٌن ذلك أتساءل: كم من الضحاٌا سٌموتون 

العام المقبل  خبلل تعرضهم المستمر لئلشعاع الٌوم أو ؼداً أو الشهر المقبل أو

خبلل العشرٌن السنة المقبلة، أو الخمسٌن سنة المقبلة أو القرون المقبلة؟ كم 

سٌعانً وٌموت ضحاٌا بنحو بطًء بسبب السرطان المتشكل من اإلشعاعات 

النووٌة خبلل السنوات العشر المقبلة، أو الخمسٌن المقبلة؟ كم من األطفال 

وٌضٌؾ ". ء( وٌصبحون معاقٌن ذهنٌاً سٌكبرون )إذا أتٌح لهم ذلك وبقوا أحٌا

"ٌمكننً أن أستمر فً عرض قابمة األسبلة الرهٌبة، إال أننً أخشى أن أوصؾ 

تتوقؾ التؤثٌرات طوٌلة األجل على صحة المواطنٌن  ". والبالمبالؽة

الصومالٌٌن هناك فقط، بل تتعداها إلى البٌبة ومصادر العٌش والرزق، إذ ٌقول 

حول الكارثة النووٌة الساحلٌة: "إن التلوث المشع ٌمكن أن تقرٌر األمم المتحدة 

ٌسبب آثاراً خطرة طوٌلة األجل على صحة اإلنسان باإلضافة إلى تؤثٌرات 

شدٌدة الخطورة على المٌاه الجوفٌة والتربة والزراعة والمصاٌد البحرٌة لمدة 

وٌضٌؾ التقرٌر بالقول: "ستسبب نتابج هذا التعرض  ".سنوات عدٌدة

شعاعات النووٌة لظهور آثار خطرة طوٌلة األجل على مجمل الحٌاة، ولكن لئل
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لٌس فقط فً الصومال، بل حول المنطقة الشرق إفرٌقٌة كاملة، والدول القرٌبة 

 ".من الصومال

وترى صحٌفة )كانبٌرا تاٌمز( أن المشكلة ال تقؾ عند حد الخطر الصحً 

منها، إذ تتعدى المشكلة إلى والبٌبً الذي ٌهدد الصومال والمناطق القرٌبة 

ظهور أزمة التخلص من هذه المشكلة، مشٌرة إلى أن الصومال بها حاجة إلى 

أموال طابلة )ال ٌمتلك الحد األدنى منها( للتخلص من اآلثار، التً ٌمكن 

 .التخلص منها من هذه المشكلة

 وعلى الرؼم مما أثٌر من فضابح تتعلق باألزمة التً تعانً منها الصومال

بسبب التلوث النووي والكٌمٌابً، والتً أصبحت كارثة نووٌة لٌست أقل 

خطورة من كارثة تشٌرنوبل الروسٌة، إال أن الوسابل اإلعبلمٌة ال تزال 

تتؽاضى عن هذه الظاهرة. من دون أن تسلط الضوء علٌها بالقدر الكافً، كما 

م أن عدم وجود حكومة مركزٌة حتى اآلن فً العاصمة مقدٌشو، تظل

الصومالٌٌن الذٌن ال ٌستطٌعون إٌصال صوتهم إلى العالم لعرض هذه الكارثة، 

 .التً قتلت وال تزال تقتل الكثٌرٌن منهم بصمت

وعلى الرؼم من وجود دراسات، ووصول لجنة دولٌة لتقصً الحقابق حول 

الوضع هناك، إال أن شٌباً لم ٌحدث حتى اآلن، إذ من الصعب تجنب 

والمخلفات الكٌمٌابٌة التً باتت تنتقل عبر الهواء والماء اإلشعاعات النووٌة 

مع صعوبة فعل الكثٌر أمام  :كٌف ٌمكن تقلٌل أخطار الكارثة؟ .والطعام هناك

هذه الكارثة النووٌة الحقٌقٌة فً الصومال، نشر الدكتور محمود جٌلدون مقاالً 

: "ٌجب على حول أفضل السبل لتقلٌل أخطار اإلشعاعات النووٌة هناك، قاببلً 

األمم المتحدة أوالً أن ترسل فرٌقاً الستطبلع رأي أهالً المنطقة المعرضة 

للمخاطر، وعلٌها الحصول على دراسة مفصلة ودقٌقة وتؤكٌد وجود المستوٌات 

ٌّن،  الكبٌرة لئلشعاع، واألدوات المطلوبة، أجهزة رصد اإلشعاعات، وؼرؾ التؤ

 ".األجهزةباإلضافة إلى موظفٌن متابعٌن لمإشرات 
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وٌتابع بالقول: "إذا تم التؤكد من وجود مستوٌات عالٌة لئلشعاع، فسنكون 

أمام أحد اختٌارٌن: إّما أن نقؾ مكتوفً األٌدي تاركٌن عشرات اآلالؾ من 

الصومالٌٌن اآلمنٌن الفقراء تحت رحمة عدّو ال ٌمكن أن ٌروه أو ٌلمسوه أو 

ء الجماعً للسكان المحلٌٌن إلى ٌشّموه أو أن نجري عملٌة إنقاذ عبر اإلجبل

". البلدات والمناطق المجاورة. أو على األقل األطفال والسٌدات الحوامل منهم

ماذا؟... ٌتابع الدكتور جٌلدون "نقٌم سوراً ٌحٌط باألماكن كبٌرة اإلشعاع، ثم ثم 

ننشا فرٌق عمل مكون من علماء صومالٌٌن ومهندسٌن ودكاترة وعلماء بٌبة 

ثلٌن رسمٌٌن من المناطق األخرى. من أجل دراسة األزمة ومحامٌن ومم

ومحاولة إٌجاد الحل لها، والتً قد تستمر عقوداً كاملة، كما ٌجب أن تحّمل 

الشركات المسإولة عن الكارثة نصٌباً من حل األزمة، وٌنبؽً أن نطلب 

م، مساعدة علماء البٌبة األوربٌٌن إلحضارهم إلى المنطقة واالستفادة من خبراته

وٌجب أن تفشً الشركات المسإولة بؤسرارها حول أنواع المخلفات السامة 

الملقاة فً المحٌط، وأماكن إلقابها، وحجم تلك المخلفات، وأي معلومة أخرى، 

وأن تقّدم هذه الشركات التعوٌضات المالٌة لؤلضرار التً سببتها للسكان 

د األوربً أن ٌتحمبل المحلٌٌن، كما ٌجب أن ٌطلب من األمم المتحدة واالتحا

جزءاً من تكالٌؾ وأعمال تنظٌؾ السواحل القرٌبة والبعٌدة من الصومال، وهذا 

 [ www.almoslim.net] ".المشروع الضخم سٌكون طوٌل األجل

 

 

 

 فضائح تقذح بٍزاِة األوي املتخذة –/ ب 6

 استهالل نظري  



 

  228 

 

المستقلة  األمم المتحدة منظمة عالمٌة تضم فً عضوٌتها جمٌع دول العالم

 –فً مدٌنة سان فرانسٌسكو  1945/أكتوبر/ 24تقرٌباً. تؤسست بتارٌخ 

 كالٌفورنٌا األمرٌكٌة، من أهدافها: 

 توفٌر حقوق اإلنسان فً االحترام العالمً ومراعاتها. – 1

 نزع السبلح النووي. – 2

 تخفٌض المٌزانٌات العسكرٌة. – 3

 تقوٌة األمن العالمً. – 4

المهمة سٌادة القانون والدٌمقراطٌة ومنع اإلبادة الجماعٌة من قضاٌاها  – 5

وضحاٌا اإلرهاب والقضاء على العنؾ ضد األطفال والنساء والقضاء على 

 الجوع وانهاء االستعمار بنحو محدد.

 فقد نص مٌثاق األمم المتحدة على أهدافها والمتمثلة فً:  

 حفظ السبلم واألمن العالمً. – 1

 قات الودٌة بٌن األمم.إلنماء العبل – 2

تحقٌق التعاون الدولً على حل المسابل ذات الصبؽة االقتصادٌة  – 3

واالجتماعٌة والثقافٌة واإلنسانٌة وعلى تعزٌز احترام حقوق اإلنسان 

 والحرٌات األساس للناس جمٌعاً.

جعل الهٌبة مرجعاً لتنسٌق اعمال األمم المتحدة وتوجٌهها نحو إدراك هذه  – 4

 المشتركة. الؽاٌة

 ومن هذا ٌتضح إذن:  

إن األمم المتحدة هً منظمة ذات اهداؾ متعددة، فهً ال تقتصر فً  –أ 

 وظابفها على تحقٌق هدؾ واحد وإنما ترمً الى تحقٌق ؼاٌات متعددة.
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ان الهدؾ األساس لؤلمم المتحدة هو حفظ السلم واألمن الدولً ولذلك تم  –ب 

ترمً المنظمة الى تحقٌقها وٌرجع ذلك  النص علٌه فً صدر األهداؾ التً

 الى امرٌن أساسٌن: 

ان توفٌر السلم واألمن الدولً هو الهدؾ الذي ال ٌمكن من دونه تحقٌق  – 1

 األهداؾ األخرى للمنظمة.

ان األمم المتحدة تم انشاإها على أثر الحرب العالمٌة الثانٌة وتلجؤ الهٌبة  – 2

ٌتمثل فً اتخاذ  – 1قٌن أساسٌن: لحفظ السلم واألمن الدولً الى طرٌ

التدابٌر الفعالة المشتركة لمنع األسباب التً تهدد السلم وإلزالتها ولقمع 

 اعمال العدوان وؼٌرها من وجوه االخبلل بالسلم.

اللجوء الى طرق التسوٌة وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولً لحل  – 2

 النزاعات الدولٌة ولتسوٌتها.

كان حفظ السلم واألمن الدولً ٌعد الهدؾ األساس لؤلمم المتحدة اخٌراً إذا  –ت 

فإن تحقٌقه ال ٌمكن أن ٌتم فً عالم ؼٌر عادل وتالٌاً ال بد من توفٌر المناخ 

المبلبم والبٌبة الموابمة للمساعدة على توفٌر الهدؾ السامً. 

[www.startimes.com] 

دافها وموقعها الدولً على بعد هذا االستهبلل النظري لؤلمم المتحدة حول أه 

انها الحارس األمٌن للقٌم اإلنسانٌة العلٌا والسبلم واألمن، أذهب الى سبر ؼور 

الممارسات البلأخبلقٌة واالإنسانٌة التً مارسها بعض موظفٌها مستؽلٌن أهدافها 

السامٌة ووزنها الكونً واحترام العالم نشاطها ومهامها فً مناسبات تعكس 

نٌة والحروب والكوارث الطبٌعٌة التً تصاحبها حاالت فساد من األزمات اإلنسا

نهب وسرقة وتزوٌر فً المساعدات الموجه للمتضررٌن من حدوث هذه 

األزمات والكوارث عندها برزت هذه الفضابح بنحو متعدد األلوان واالشكال 

فً برامج األمم المتحدة للتنمٌة الموكل الٌها اصبلح الكهرباء وتحدٌثها فً 

لعراق وبرنامج النفط مقابل الؽذاء وبرنامج نزع األلؽام فً المناطق الكردٌة ا

 1996بلٌون دوالر من عادات النفط العراقً منذ العام  56وعدم خضوع مبلػ 
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ألي مراقبة من خبراء مستقلٌن، ولجنة التعوٌضات مما ٌرصد لضحاٌا هذه 

 الكوارث واألزمات.

 أكثر من ركن أركانها منها:  وهذا هو جوهر الفضٌحة المنطوٌة على

اختراق لمٌثاق األمم المتحدة فً النزاهة والشفافٌة والحراسة على حماٌة  – 1

 المتضررٌن من األزمات والحروب والكوارث.

 لها ضحاٌا ٌعدون باآلالؾ وبالمبلٌٌن. – 2

 استؽبلل اسم المنظمات الدولٌة والفساد تحت مظلتها. – 3

 واستؽبللهم ألسم األمم المتحدة.التستر على ابتزازهم  – 4

بعد هذه اإلطبللة أدخل الى عملٌة سبر ؼور هذه الممارسات التً فضحها  

صحفٌان فرنسٌان هما جورج مالبرٌنو وكرٌستٌان شٌنو ومجلة فورٌن بولٌس 

األمرٌكٌة وجرٌدة االتحاد والناطقة الرسمٌة للبعثة المشتركة لحفظ السبلم فً 

ختصار بـ)الٌونامٌد( السٌدة عابشة البصٌري بسبب دارفورد والمعروفة با

 اكتشافها الكذب والتستر والتواطإ المعلن والخفً ألكبر موظفً األمم المتحدة.

والممارسات البلأخبلقٌة لؤلمم  بفضائح األمم المتحدة فً العراقنبدأها 

 المتحدة فً العراق.

فً كتابهما  خصص الصحفٌان الفرنسٌان جورج مالبرٌنو وكرٌستٌان شٌنو

 الصادر حدٌثاً عن العراق فصبلً عن األمم المتحدة ودورها فً الملؾ العراقً.

لقد وضعت الهٌبة الدولٌة فً العراق نظاًما للمساعدة اإلنسانٌة فرًٌدا فً تارٌخ 

منظمة األمم المتحدة "هل سبق ورأٌنا أن البلد المتلقً للمساعدات اإلنسانٌة هو 

" ٌعترؾ أحد ممثلً األمم المتحدة فً بؽداد والذي ٌملك  نفسه من ٌمولها؟ أبداً 

عاًما من  12لكنه لم ٌعد الوحٌد، فبعد  .شجاعة كافٌة لفضح مثل هذا الخلل

الصمت العام، بدأت عقد األلسنة باالنفكاك، أٌن أصبح صندوق األمم المتحدة 

دراٌة الخاص بكردستان؟ ٌتساءل أحد الدبلوماسٌٌن الؽربٌٌن. "لقد بذرنا عن 

وعن سإال إذا كان ٌعود لطرح األسبلة على ." مخزون العراق المالً.. ٌا للعار
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مسإولٌته ٌقول: "بالتؤكٌد، لكن األوامر تحثنا على الصمت". الشعور بالذنب 

عمٌق. تكفً إعارة األذن لسماع اآلراء المنزعجة لبعض الدبلوماسٌٌن 

ٌة بخصوص األمم والتصرٌحات المشٌنة لموظفً الجمعٌات ؼٌر الحكوم

المتحدة، إذا لم تكن التصرٌحات صادرة عن إفضاءات محرجة لموظفً األمم 

ا بنحو ال ٌجرإ معه  المتحدة أنفسهم، ولكن قالب الحلوى ما ٌزال طًٌبا جّدً

 .الكثٌرون على وضع القدم فً الصحن

فرض العقوبات من جهة ومساعدة بلد من جهة  :سٌاسة وخٌمة العواقب

ذلك ثمنه اتباع سٌاسة وخٌمة العواقب، تلك كانت روحٌة  أخرى وإن كان

المعروؾ بـ"النفط  986المساعدة اإلنسانٌة التً تم وضعها من خبلل القرار 

بعد عام من  1996فً مقابل الؽذاء" والذي وافق علٌه العراق فً العام 

 .المفاوضات مع األمم المتحدة

العراقً من ٌد الحكومة وبفضل هذا االتفاق، أفلتت عابدات بٌع النفط 

العراقٌة، لم ٌعد أي مبلػ ٌخرج من الببلد أو تلمسه ٌداها، فالمبالػ توضع 

مباشرة فً حساب محجوز فتحته األمم المتحدة فً بنك "بً إن بً" فرع 

% من عابدات بٌع النفط تسمح للدولة العراقٌة بشراء 75نٌوٌورك. فقط 

% باسم إصبلحات الحرب 25فط" منتجات من السوق الدولٌة، بٌنما ٌتم "ش

% مصارٌؾ إدارة األمم المتحدة، بٌنما ٌتم 2.2التً سببها العراق، وٌؽطً 

% على العملٌات الخاصة بالكشؾ عن األسلحة، وٌخصص أخًٌرا 1.8صرؾ 

ٌسهم ما مجموعه  بذلك .% من المبلػ لمصارٌؾ إدارة الحسابات المحجوزة1

وإذا أخذنا فً  .وٌل إدارة األمم المتحدة% من المنتوج النفطً العراقً فً تم3

بلٌون دوالر منذ العام  56االعتبار أن بؽداد صدرت ذهًبا أسود بما قٌمته 

، فإن ذلك ٌعنً أن مساهمة صدام فً تموٌل األمم المتحدة ارتفعت إلى 1996

ا فً  1.7نحو  ًٌّا، لكنه ضخم جّدً بلٌون دوالر. للوهلة األولى ٌبدو الرقم عاد

فهو ٌجعل من العراق أحد أبرز البلدان الممولة للمنظمة الدولٌة، فً وقت الواقع 

. فقدت بؽداد حقها فً التصوٌت فً األمم المتحدة ألنها لم تدفع لها مستحقاتها

المرة األولى التً تجد فٌها مهمة ضخمة لؤلمم المتحدة تموٌلها من خارج  إنها



 

  232 

 

ة الدول األعضاء اآلخرٌن موازنة عمل المنظمة ومن دون اللجوء إلى مساعد

فٌها. لقد أسهم ؼٌاب أي عابق مالً فً تبخر النظام من طرٌقة عمل المنظمة 

 . إلى حد كبٌر

العراق ٌشكل بالنسبة إلى األمم المتحدة الدجاجة  التً تبٌض ذهبا ! الدجاجة

التً تبٌض ذهًبا، فبفضل المبالػ المسحوبة من العراق، تضاعفت موازنات 

اصة فً األمم المتحدة، وتضخم عدد األشخاص العاملٌن فً الوكاالت الخ

(. "ال 1996فً العام  200إطارها )ألؾ عامل فً المجال اإلنسانً الٌوم بدل 

أعرؾ ماذا أفعل بالمال" ٌعترؾ أحد المسإولٌن فً إحدى الوكاالت التابعة 

ألؽٌت  لؤلمم المتحدة )فً العراق(، ثم ٌقول محتًجا: "إنه شًء ال عقبلنً، لقد

دوالر  600مثبلً وظابؾ كانت وضعت لموصلً الرسابل. كانوا ٌنالون مبلػ 

فً الشهر، ٌعنً نحو مبة مرة راتب أستاذ جامعً، وهل تعرفون ما كانت 

مهمتهم؟ كان علٌهم نقل الفاكسات من مكتب مساعدي إلى مكتبً، ٌعنً قطع 

  "!متًرا على طابقٌن 20مسافة 

حدة للتنمٌة" الذي أوكل إلٌه أمر إصبلح الكهرباء ٌمتلك "برنامج األمم المت

وتحدٌثها فً ثبلث محافظات كردٌة فً الشمال، موازنة سنوٌة تصل إلى بلٌون 

دوالر، أي ما ٌزٌد على مجموع ما ٌنهض به من أعمال فً باقً أنحاء 

ملٌون دوالر فقط(. ومثل هذه المعادلة تنطبق على الٌونسكو  600المعمورة )

ملٌون دوالر كموازنة منتظمة فً العراق(، ومنظمة  500ٌونٌسٌؾ )ومنظمة ال

الفاو وبرنامج "أبٌتا" أو اإلسكان ونصؾ الدزٌنة الباقٌة من الوكاالت التً 

م  لقد كان لزاًما على وكاالت األمم 1991أٌنعت بٌن دجلة والفرات منذ العام 

م صنادٌق بهذا المتحدة أن تستجٌب لمنطق إداري لخلق مشارٌع تسمح باستخدا

ا فً وقت تبدو  الحجم، وهكذا فإن الٌونسكو تستعد لفتح جامعة حدٌثة جّدً

 .األولوٌة ملحة بالنسبة إلى إنشاء مدارس ابتدابٌة فً العراق

فً المخزن الضخم الذي صادرته المناطق  !أسبوعان عطلة لكل شهرٌن 

حًقا فً  الكردٌة فً شمال العراق، ٌمتلك كل موظؾ تابع لؤلمم المتحدة

أسبوعٌن عطلة كل شهرٌن، وٌحصل باإلضافة إلى راتبه المرٌح جًدا على مبة 
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ًٌّا كمصروؾ جٌب فً بلد شدٌد الرخص. "هإالء المستؤجرون الذٌن  دوالر ٌوم

ٌحاولون إظهار أنهم ٌعملون فً مكاتب أكثر فراًؼا من مكتب فرعً لحزب 

أحد الدبلوماسٌٌن البعث، ٌمضون ساعتٌن فً عمل صورة مستنسخة" ٌقول 

ألؾ دوالر كمساعدة  15منفجًرا. وعند عودة هإالء إلى أوروبا فإنهم ٌتلقون 

على نفقات االنتقال، وتثٌر تصرفاتهم توترات مستمرة بٌن األمم المتحدة 

والعاملٌن فً المجال اإلنسانً، الصلٌب األحمر ٌدرب موظفٌن محلٌٌن 

التً تحاول جذبهم بعرض برامج  ٌلتحقون فٌما بعد بوكاالت األمم المتحدة،

مشتركة مع شركابها، لكن هذه البرامج تظل مفرؼة من أي إطار. من ناحٌتها 

تحاول السلطات العراقٌة أن تلتقط الفتات مجبرة الموظفٌن الدولٌٌن على السكن 

  .فً الفنادق بدالً من المنازل الخاصة

دة برنامًجا لنزع لقد وضعت األمم المتح معلم وسٌارة ومرشدان لكل كلب!

األلؽام فً المناطق الكردٌة، ٌعد بالتؤكٌد أحد أؼلى برامج نزع األلؽام فً 

العالم، فكً تتم تؽذٌة الكبلب التً جًء بها إلى المكان فً شهري تموز 

طًنا من  11نقل  2000وحزٌران )ٌونٌو( من العام  1999)ٌولٌو( من العام 

حق فً أن ٌكون له معلم وسٌارة  اللحوم إلى كردستان. وحصل كل كلب على

بٌك آب ومرشدان اثنان. وكً ال تعانً تلك الكبلب من أي إحباط جًء بإناث 

ألؾ دوالر،  33لها إلشباع حاجاتها الجنسٌة. ووصلت فاتورة العملٌة إلى 

دوالًرا خبلل عام،  1248شهًرا، أي أن كل كلب كلؾ ما ٌعادل  11خبلل 

علٌه الفرد العراقً من ؼذاء ودواء بفضل  ٌعنً عشر مرات أكثر مما ٌحصل

 .المساعدات اإلنسانٌة التً تقدمها األمم المتحدة للعراقٌٌن

 190حٌن حكى رٌاض القٌسً، نابب وزٌر الخارجٌة هذه "النكتة" أمام ممثلً 

شاع فً الحضور نوع  2001حزٌران من العام  28بلًدا فً األمم المتحدة ٌوم 

ٌر دام أكثر من ساعتٌن من دون أي إشارة تبعٌة من االنزعاج. فً خطاب كب

لصدام، أعاد المسإول العراقً لؤلمم المتحدة إحساسها بالخطؤ. ٌومها، فً 

الكوالٌس، وجد عدد من الدبلوماسٌٌن، وبٌنهم المندوب الفرنسً، الخطاب 

 .ممًٌزا
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لؤلمم إذا كانت التعقٌدات اإلدارٌة والعمبلتٌة ؼٌر المعقولة للبرنامج اإلنسانً 

المتحدة تعطً االنطباع أن األمم المتحدة تنفذ مهمتها لمساعدة الشعب العراقً، 

 . فإن االنحرافات باتت أكثر فؤكثر فضابحٌة

بلٌلون دوالر  56هلل ملن الطبٌعلً أال ٌخضلع مبللػ  !انحرافات .. وال رقٌبب

 م ألي مراقبلة ملن خبلراء مسلتقلٌن؟1996من عابدات النفط العراقً منذ العلام 

عنللدنا الكثٌللر مللن المبلٌللٌن لننفقهللا، نحللن نراقللب إذا كانللت أنفقللت علللى وفللق "

المعاٌٌر اإلدارٌة والمحاسباتٌة، هذا كل شًء. ال أحلد ٌسلؤل عّملا إذا كلان هنلاك 

إال أن االنحراؾ ال ٌصل فً  !مسوغ للصرؾ". األمم المتحدة تبذر بكل شرعٌة

نشلبت فلً جنٌلؾ فلً العلام أي فرع أو وكالة ما ٌصله فً لجنة التعوٌض التً أ

وهً منذ إنشابها شكلت مفتاًحا فً استراتٌجٌة خنق العراق، وهلً التلً  1991

تقرر نسبة التعوٌض التً ٌجب دفعه لكل مشتٍك، استناًدا إلى تقرٌر ٌضعه ثبلثة 

خبراء، تختارهم األمانة التنفٌذٌلة، وهلً أمانلة إدارٌلة أصلبلً لكنهلا وضلعت منلذ 

 .لوالٌات المتحدةإنشابها تحت مراقبة ا

واقتطعت هذه اللجنة لفترة طوٌلة ثلث عابلدات الصلادرات النفطٌلة العراقٌلة، 

وأظهللر الدبلوماسللٌون الفرنسللٌون والللروس األعضللاء فللً اللجنللة فللً أكثللر مللن 

طالبلت فرنسلا بلؤن تلتم  1999مناسبة تحفظلاتهم عللى طرٌقلة العملل. فلً العلام 

% وأن تللوزع الخمسللة 30بللدل % 25مراجعللة النسللبة وأن ٌللتم إنقاصللها إلللى 

الباقٌة على الشعب العراقً. ورفض مجلس األملن األملر بداٌلة نتٌجلة الضلؽوط 

أن ٌعود وٌستجٌب للطلب الفرنسلً/ الروسلً. منلذ "معاهلدة فرسلاي"  )...( قبل

ا للحرب العالمٌة األولى فإن هذا اإلجراء فرٌد فً نوعله. عللى  التً وضعت حّدً

والعقاب تحل بالخاسر فً حرب الخلٌج، والقاعدة ٌجب العراق أن ٌدفع. المهانة 

أن تطبق. إن فاتورة كل اجتماع لمجلس إدارة اللجنة ترتفع إلى مبلة أللؾ دوالر 

ٌدفعها العراق. بٌنما ٌخلٌم الصلمت عللى قلرارات اللجنلة التلً ال ٌسلمع أحلد أي 

للً ال ٌلتم االعتلراؾ بلالعراق بؤنله طلرؾ فلً المحاكملة. ٌلتم التخ" .حدٌث عنها

عن موافقلة المعنلً األول. عللى العلراق، العلراق وحلده، أن ٌلدفع كلل فللس ملن 

تكلللالٌؾ اإلجلللراءات ألجلللل نفقلللات المفتشلللٌن والخبلللراء، فٌملللا ال ٌمكلللن لبؽلللداد 
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االطبلع على أعمالهم" ٌبلحلظ مٌكابٌلل شلناٌدر، المحلامً واألسلتاذ السلابق فلً 

 .القانون الدولً العام

كثٌلللرون ملللن المشلللتكٌن ٌرٌلللدون  !ائٌلٌةلتعوٌضبببات تشبببمل السبببٌنما اإلسبببر

ملللرة شلللكلت  575الحصلللول عللللى شلللركة تؤمٌنلللات كرٌملللة بهلللذا النحلللو، فلللً 

الوالٌلات المتحلدة  التعوٌضات المقدمة أكثر ملن ضلعفً ملا كلان مطلوًبلا. حلفلاء

الذٌن كانوا ضحٌة صوارٌخ سلكود العراقٌلة، كلانوا أكثلر ملن اسلتفاد ملن "القفلة 

ل بللابعو زهللور وأصللحاب فنللادق وحتللى أصللحاب الكبٌللرة". فللً إسللرابٌل، حصلل

لقلد  .صاالت سلٌنما عللى مبلات اللدوالرات كتعوٌضلات عللى انخفلاض نشلاطهم

لا للم ٌعلد أعضلاإه حتلى ٌتعرفلون عللى  ًٌّ لا ومال ًٌّ أنتجت األمم المتحلدة وحًشلا إدار

أنفسهم فً داخلله، وكثٌلرة هلً التسلرٌبات الصلادرة علن دبلوماسلٌٌن مشلمبزٌن 

 .لتعوٌضاتمن تسٌٌس نظام ا

أمللا العراقٌللون فللبل ٌملكللون نسللًخا مللن العقللود النفطٌللة التللً وقعللت فللً إطللار 

"الللنفط فللً مقابللل الؽللذاء" وال ٌمكللن لهللم اسللتعادة ال كومبٌللوترات وال سللٌارات 

األمم المتحدة بعد فترة الخدمة القانونٌة التً حصرت مدتها بثبلث سلنوات، وإن 

 .كلللان إتبلفهلللا سلللٌتم بعلللد ذللللك كلللان شلللراإها تلللم بالملللال العراقلللً وحتلللى إن

ٌُستورد وال ٌمكن لوكلاالت األملم المتحلدة أن تتلزود بالسللع ! كل شًء ٌجب أن 

فً السوق المحلٌة، كل شًء ٌجب أن ٌستورد بؤسلعار باهظلة، أملا بالنسلبة إللى 

أللؾ دوالر  11الموظفٌن فٌتم مثبلً استقدام عامل التمدٌدات من الفٌلٌبٌن مقداره 

ٌتم استقدام سكرتٌرة من بارٌس لتعمل مكان أخلرى خلبلل شلهر فً الشهر، كما 

 .عطلة الصٌؾ

وعلللى الللرؼم مللن الممنوعللات كلهللا فللإن أجهللزة االسللتخبارات العراقٌللة تملللك 

معرفة محددة بطرٌقة عملل األملم المتحلدة، وهلً تلدخل إللى أجهلزة الكومبٌلوتر 

ى الوكلاالت وتراقب، وتمكنت بفضل دخولها فلً النظلام المعلوملاتً لملدٌر إحلد

شخًصلا  30من معرفة أن األملم المتحلدة أرسللت إللى جنٌلؾ فلً دورة تدرٌبٌلة 

ل الجواسللٌس بالمناسللبة  .لمللدة ٌللومٌن. كللل ذلللك علللى حسللاب العللراق، الللذي ٌمللوِّ
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روي أحللد مترجمللً المفتشللٌن التللابعٌن لللـ"األونسكوم" ٌلل!  مهنببة إثببارة األزمببات

فللً البحللرٌن ٌقللول: "كللانوا  حلقللات االجتمللاع التللً نظمتهللا لهللم "سللً أي إٌلله"

ٌطلبللون منللا التحللرش والبحللث عللن إثللارة األزمللات. كللان ٌجللب فعللل أي شللًء 

 ".إلهانة العراقٌٌن

القصص حول الربٌس السابق للمفتشٌن رٌتشلارد بلاتلر كثٌلرة أًٌضلا وٌلروى 

عنه أنه حٌن حل فً فندق فً بؽداد كان صاحب الفنلدق ٌرسلل لله بنلات الهلوى 

معللم الٌونسلكوم". سلمعت ملن طلرؾ زملبلء للً هنلا فلً لتحًٌ سهرات شتاء "

األملم المتحللدة". ٌخلتم رٌللاض القٌسلً خطابلله، "أن المهملة فللً العلراق هللً مللن 

أكثللر المهمللات طلبللاً"، لمللاذا؟ هللل أصللبح العللراق "الكللوت دازور" أو تحولللت 

شواطبه إلى شواطا جاماٌكا الجمٌلة؟ كبل سادتً، إنه الملال. لملاذا ٌطلبلون منلا 

خللول عمللال فللً الحطللب أو فللً المٌكانٌللك؟ أال نملللك عمللاالً فللً العللراق؟ إذن د

شكراً سٌدي الربٌس لصلبرك، أنلا جلاهز لئلجابلة علن أسلبلتكم ومسلتعد ألعطلً 

  [articles.islamweb.net] ."أسماء وتفاصٌل أخرى، مهما كانت النتٌجة

 لكشؾ الفضٌحة ٌحتاج الى: 

رسمٌة السابقة للبعثة المشتركة مثل شجاعة عابشة البصٌري الناطقة ال – 1

"لحفظ السبلم" فً دارفورد والمعروفة اختصاراً بـ)الٌونامٌد( التً قدمت 

أشهر من محاولة صادقة  8بعد  2013استقالتها من منصبها فً أبرٌل 

ألداء عملها حسب المواثٌق والبروتوكوالت الحاكمة لؤلمم المتحدة وكان 

اكتشافها لحقٌقة الكذب والتستر والتواطإ قرارها نتٌجة لصدمتها الكبرى فً 

المعلن والخفً ألكبر موظفً األمم المتحدة وعلى رأسهم بان كً مون على 

 الجرابم البشعة التً ٌرتكبها النظام ضد المدنٌٌن فً دارفورد.

 امتبلك الشجاعة الكافٌة لفضح الخلل والفساد. – 2

 .الشعور بالذنب عند السكوت عن الخلل والفساد – 3
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فً هذا الكشؾ أوضح ان العراق ٌشكل بالنسبة لؤلمم المتحدة الدجاجة  – 4

التً تبٌض ذهباً فبفضل المبالػ المسحوبة من العراق تضاعفت موازنات 

الوكاالت الخاصة فً األمم المتحدة وتضخم عدد األشخاص العاملٌن فً 

 إطارها.

ح فً نزاهة مجلة )فورٌن بولٌس( مجلة أمرٌكٌة رصدت اضراراً تقد – 5

 األمم المتحدة.

عند األزمات اإلنسانٌة والكوارث الحربٌة والطبٌعٌة تكثر عملٌات الفساد  – 6

من نهب وسرقة وتزوٌر من المساعدات الموجهة إلى المتضررٌن من 

حدوث هذه األزمات والكوارث وبرزت هذه الفضٌحة بنحو متعدد األلوان 

مٌة الموكل الٌه أمر اصبلح الكهرباء واألشكال فً برنامج األمم المتحدة للتن

وتحدٌثها وبرنامج النفط مقابل الؽذاء وبرنامج نزع األلؽام فً المناطق 

بلٌون دوالر من عابدات النفط العراقً منذ  56الكردٌة، عدم خضوع مبلػ 

 ألي مراقبة من خبراء مستقلٌن، لجنة التعوٌضات. 1996العام 

 …!!فضائح األمم المتحدة فً الٌمن

بعد أن شهدت المدة الماضٌة عددا من الفضابح المدوٌة والمخزٌة، التً 

كانت األمم المتحدة بطلتها األساس فً الٌمن، بدءاً من تورطها فً دعم العدوان 

من خبلل قراراتها، التً تدٌن الضحٌة وتكافا الجبلد، وفساد لجانها العاملة فً 

املٌها إلى بٌع المساعدات مشارٌع اإلؼاثة اإلنسانٌة للٌمن، ولجوء بعض ع

للتجار أو بٌعها فً جٌبوتً، وتواطإ ممثلها اسماعٌل ولد الشٌخ مع نظام العدو 

السعودي ضد الشعب الٌمنً، وهزال بٌانات المنظمة الدولٌة بشؤن جرابم 

 …العدوان...الخ

لكن كل ما سبق ٌمكن وضعه فً كفة واحدة.. وفضٌحة الٌوم لوحدها 

المتحدة السابقة كلها، إذ ألقت أجهزة األمن فً صنعاء ستعادل فضابح األمم 

ٌٌَّن دخبل إلى الٌمن على أنهما موظفان فً االمم المتحدة،  القبض على أمرٌك

لٌتضح، فٌما بعد، أن أحدهما كان ضابطاً فً االستخبارات األمرٌكٌة، واآلخر 
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ا مجنداً فً البحرٌة األمرٌكٌة، هما: ماكلٌستر مارك وهامٌن جون، وهم

أمرٌكٌان ٌعمبلن لحساب شركة متعاقدة مع الوالٌات المتحدة تدعى )الرافدٌن( 

تتولى صٌانة مبانً البعثة األمرٌكٌة ــ فندق شٌراتون سابقا، وكانا قد قدما إلى 

أكتوبر الماضً على متن طابرة األمم المتحدة من  20قبٌل مؽرب ٌوم  صنعاء 

ان مجهول. وجرى إببلغ األمم المتحدة جٌبوتً. فتم إٌقافهما واقتٌادهما إلى مك

أن أحد الموقوفٌن كان ٌعمل فً السابق لدى السفارة األمرٌكٌة فً صنعاء 

 كعنصر أمنً.

إن تورط األمم المتحدة بؤي نشاط استخباري ٌعد انتهاكاً لقواعد نشاطها 

ومهماتها فً الٌمن، وهو الوضع الذي جعل األمم المتحدة فً موقؾ حرج جدا 

م كٌؾ تتعامل معه، خصوصا أن القضٌة تتسم بحساسٌة فابقة، فهً ال وال تعل

تنحصر بموضوع الشخصٌن الموقوفٌن، بل تتعداه إلى السإال عن نشاط األمم 

 المتحدة فً الٌمن وفً ؼٌرها من مناطق النزاع.

وأكثر من ذلك فهذا التورط الفاضح لؤلمم المتحدة فً عملٌة تجسسٌة ٌكشؾ 

لعدوان وموقؾ المنظمة الدولٌة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة الكثٌر من خفاٌا ا

من العدوان على الٌمن. وسٌعرؾ العالم ؼدا تفاصٌل أحدث فضابح منظمة 

لكن هل سٌكون بمقدور المنظمة تسوٌػ جرٌمتها ضد …. األمم ؼٌر المتحدة

 شعب الٌمن؟ وهل ستعلن أنها ارتكبت فعلها الجرمً فً سٌاق دعمها للٌمن؟

إن شر البلٌة ما ٌضحك.  فقد أتى الٌوم الذي أصبحت فٌه األمم المتحدة  حقا

 [  www.alitthadpress.net]مدبرة تحركات فرق التجسس األمرٌكً فً العالم. 

 دارفورد: أكبر فضٌحة تسرٌب معلومات تدٌن كبار موظفً األمم المتحدة

ؽة قررت عابشة البصٌري، الناطقة الرسمٌة السابقة للبعثة بشجاعة بال

المشتركة )لحفظ السبلم( فً دارفور والمعروفة اختصارا بـ"الٌونامٌد" تقدٌم 

أشهر من محاولة صادقة منها  8، بعد 2013استقالتها من منصبها فً ابرٌل 

ان قرار ألداء عملها حسب المواثٌق والبروتوكوالت الحاكمة لؤلمم المتحدة. وك

عابشة نتٌجة لصدمتها الكبرى فً اكتشافها لحقٌقة الكذب والتستر، بل والتواطإ 

http://www.alitthadpress.net/
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المعلن والخفً ألكبر الموظفٌن فً االمم المتحدة وفً مقدمتهم بان كً مون، 

على الجرابم البشعة، التً ٌرتكبها النظام ضد المدنٌٌن فً دارفور. االمر الذي 

وسٌاسً للعالم، فً وقتنا الحاضر. ففضٌحة  قاد الى أكبر عملٌة تضلٌل أعبلمً

االمم المتحدة، والتً من المفترض ان تكون الحارس االمٌن للقٌم االنسانٌة 

العلٌا، تكشؾ عن أن كبار موظفٌها اقترفوا جرٌمة كبرى بحق شعب دارفور 

وحق االنسانٌة، ٌجب ان ٌقدموا جراءها الى محاكمات عاجلة امام المحاكم 

ٌجب ان ٌسمح لهكذا تواطإ من ممثلً المجتمع الدولً باإلفبلت الدولٌة. وال 

 من العقاب.

ان ما اعلنت عنه عابشة البصٌري، ومرة اخرى بشجاعة بالؽة، نسؾ   

االعتقادات كافة حول حسن نواٌا المجتمع الدولً وآلٌات االمم المتحدة، والتً 

لهرم وهو االمٌن شاركت فً عملٌة التستر على الجرابم فً دارفور من بداٌة ا

العام للمنظومة الدولٌة وحتى المسإولٌن عن كتابة التقارٌر فً داخل االمم 

المتحدة. ولكن ما كانت عابشة البصٌري شدٌدة الوضوح حوله فً تسرٌباتها، 

هو شرحها لحقٌقة ان "مجلس االمن" نفسه تواطؤ فً عملٌة التخلص من ملؾ 

ت البصٌري أنها " فاشلة قبل دارفور، عبر ارسال بعثة حفظ سبلم، اكد

 10إرسالها". إذ اوضحت عابشة فً لقاء الصراحة مع رادٌو دبنقا بتارٌخ 

ابرٌل الجاري، ان " االتفاق المبرم بٌن االمم المتحدة واالتحاد األفرٌقً  11و

وبٌن الحكومة السودانٌة، كان ٌقضى بؤن تكون قوات البعثة تحت حماٌة 

دهشة "كٌؾ ٌقبل العقل ان تكون قوات مهمتها الحكومة"، وتساءلت عابشة ب

حماٌة المدنٌٌن من الحكومة، فً حماٌة الحكومة؟!"، واضافت عابشة مستؽربة: 

 "هذا جنون!!".

بالفعل انه لجنون مطبق، جنون ال ٌمكن ان ٌكون اال فً السودان، إذ ال قٌمة 

لعبة مصالح للبشر وال ألرواحهم، وإذ ٌلعب المجتمع الدولً بؤرواح المدنٌٌن 

قذرة لٌس ألهل دارفور فٌها أي مصلحة. وعلى هذا النسق من اللعب العبثً 

بؤرواح المدنٌٌن تواصلت عملٌة التستر على جرابم النظام. فحسب الوثابق 

المسربة، التً نشرت تفاصٌلها مجلة فورٌن بولٌسً االمرٌكٌة فً ثبلث حلقات 
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ن االمم المتحدة قامت مارست ابرٌل الحالً، فا 11/ 10/ 9متتالٌة بتارٌخ 

دوراً واعٌاً بإخفاء الحقابق عن العالم، حول الجرابم ضد المدنٌٌن فً دارفور، 

عبر االعبلن عن ان الحرب فى المنطقة قد انتهت وان الوقت حان االن للتنمٌة. 

وعلى هذا االساس تمت عملٌة ممنهجة لتحسٌن صورة النظام المجرم، وعبرها 

قارٌر االمم المتحدة اهمها كلمة "الجنجوٌد" والتً قالت سحبت عبارات من ت

 .2008البصٌري إنها لم تعد موجودة فً تقارٌر األمم المتحدة منذ 

ومن خبلل هذا الكشؾ الذي لٌس هو بمفاجا ألهل دارفور، اسٌاد الوجعة، 

ولكنه صاعق للعالم كله، تتصاعد عشرات، بل االؾ التساإالت حول ما ٌجرى 

طن )الهامل( السودان، من المسإول عما ٌجرى فٌه، هل هو النظام فً هذا الو

فقط، ام هناك ما ٌشاركون النظام فً عملٌة تدمٌر وقتل شعوب بؤكملها ولصالح 

من؟ ترى لماذا سمح مجلس االمن بؤرسال بعثة ٌعلم مسبقا انها فاشلة، هل الن 

أي مجلس االمن، ملٌون من اهلها ال ٌعنون شٌبا، ام ألنه،  9الى  7دارفور و

ٌعلم اهمٌة هذه المنطقة، وتالٌاً ٌصمت على ما ٌفعله النظام باهلها؟ لقد كانت 

البصٌري واضحة جدا حٌن تساءل محاورها فً رادٌو دبنقا عمن تعتقد بانه 

المسإول عن هذا االخفاق والجرٌمة الدولٌة، إذ قالت بوضوح انه: "مجلس 

ون، النهم هم من ارسل هذه البعثة وتالٌاً االمن واالتحاد األفرٌقً" هم المسإول

فهم من اتخذ وال زال ٌتخذ القرارات كافة التً ادت الى تنامى الكارثة االنسانٌة 

الحالٌة فً دارفور، واإلسهام فً زٌادة معاناة اهلها، ناهٌك عن العمل كمندوبً 

تذكر  عبلقات عامة بالنٌابة عن النظام، عبر اصدار تقارٌر مشوهة للحقابق، ال

القتل الممنهج للمدنٌٌن واالؼتصاب والقصؾ الٌومً الذى ترفض اذرع االمم 

المتحدة بؤشكالها كافة وصفها بؤسمابها الحقٌقٌة فً تقارٌرها، او نسبها 

 لمرتكبٌها الحقٌقٌٌن، اال وهم النظام الحاكم، والجنجوٌد.

فٌه  لقد ختمت عابشة البصٌري مقالها فً الفورٌن بولٌسً والذي شرحت 

اسباب استقالتها وتسرٌبها للمعلومات من داخل االمم المتحدة، ختمت مقالها 

موضحة انها حاولت بكل ما تستطٌع دفع االمم المتحدة بهٌاكلها كافة للتحقٌق 

فٌما ٌجرى فً دارفور، وحاولت منذ العام الماضً الوصول الى اجابات حول 
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شر ما تعلم، معلنة انها ما قدمته من شكاوى، وفى النهاٌة قررت عابشة ن

كمسلمة ومن أصل عربً أفرٌقً، ترفض ما ٌجرى باسمها وترفض الصمت 

 على ما ٌجرى فً دارفور. 

ان هذا الجانب اإلنسانً الصادق دفع البصٌري الن تكون أكبر مسرب    

للمعلومات ومطلق انذار فً التارٌخ القرٌب لؤلمم المتحدة 

"whistleblowerالذي ٌطال االمٌن العام ومجلس االمن  "، بحجم المعلومات

وكبار ممثلً االتحاد األفرٌقً واعضاء مجلس االمن، االمر ٌضع جهود السبلم 

كافة فً السودان فً كفة من التساإالت المحٌرة حول من ٌعمل مع من ومن 

 ٌعمل لمصلحة من!!.

وفى هذا اإلطار ٌتساءل المرء عن موظفً الٌونامٌد وؼٌرها من منظمات 

مم المتحدة من السودانٌٌن، ترى اٌن هم وما هو موقفهم من هذه الفضٌحة، اال

فلم نر الى االن أٌاً منهم وقد دعم موقؾ البصٌري علنا او تقدم باستقالته تضامنا 

مع ابناء جلدته من السودانٌٌن. بل اٌن هً الصحافة السودانٌة من تؽطٌة هذه 

اٌن مثقفونا وسٌاسٌو الؽفلة الذٌن الفضٌحة، التً هزت وال تزال تهز العالم؟ و

ٌجلسون على موابد البشٌر المستدٌرة وٌبتؽون الحوار؟ لم ٌصدر بٌان واحد من 

أحدهم وال مطالبة واحدة لؤلمم المتحدة بالتحقٌق الشامل والمراجعة الكاملة 

لبعثاتها كافة فً الببلد. ان االمر ال ٌتعلق بالسٌاسة او العبلقات الدولٌة او 

وماسٌة. ان االمر ٌتعلق بحٌاة مبلٌٌن البشر من اهل دارفور، ومن اهل الدٌبل

جبال النوبة والنٌل االزرق، والذٌن لٌست مؤساتهم ببعٌدة، فهم اٌضا ٌرزحون 

تحت االهمال المفرط لحقهم فً المساعدات االنسانٌة والفشل الذرٌع لؤلمم 

اذ ارواح المبلٌٌن المتحدة ومجلس االمن فً اتخاذ خطوات عملٌة وحاسمة إلنق

الذٌن ٌواجهون خطر المجاعة وهم ٌعٌشون تحت حصار النظام لقرابة الثبلثة 

اعوام فً كهوؾ جبال النوبة وؼابات النٌل االزرق. ترى الى متى سٌستمر هذا 

 العبث المخزي بؤرواح اهل دارفور واخوتهم فى مناطق الحرب؟ .
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ولً كبرى فً جرابم ضد ان ما كشفته البصٌري ٌرتقً الى عملٌة تواطإ د

االنسانٌة وجرابم حرب ٌرتكبها نظام الخرطوم تحت ؼطاء كامل من االمم 

المتحدة بمإسساتها كافة التً تمارس أكبر عملٌة تؽطٌة وتستر وكذب علنً 

على مستوى العالم ال تكاد تفوقها سوى أكاذٌب بوش حول اسلحة الدمار الشامل 

ارفور بدأت تتصاعد االن بتحقٌق دولً لٌسوغ ؼزو العراق. ان مطالب اهل د

مستقل فً هذا التدلٌس والكذب واالشتراك الواضح فً الجرابم، ٌجب ان ٌدعم 

هذه المطالب، بقوة، جمٌع الفاعلٌن على مستوى الحقوقٌٌن واالعبلمٌٌن 

والمنظمات الدولٌة والمحلٌة. ان ما ٌجرى من فساد ممنهج فى عمل بعثة 

االمم المتحدة فٌما ٌتعلق بالوضع فً دارفور، هو عملٌة  الٌونامٌد وبقٌة وكاالت

فساد أخبلقً ٌرتقً الى مرتبة االشتراك فً الجرٌمة، عبر التستر على 

والتً قالت انها ال  –مرتكبٌها. وما فضحته عابشة البصٌري مضحٌة بوظٌفتها 

مجرد تبالى لفقدها الن االؾ الدارفورٌٌن ٌفقدون حٌاتهم، وعلى حد قولها "إنها 

ٌجب ان ال تمر من دون محاسبة حقٌقٌة، الن ما صمتت عنه االمم  –وظٌفة 

المتحدة هو الواقع الكارثً، الذي كانت وظٌفتها اوال منعه من الحدوث عبر 

حماٌة المدنٌٌن، وثانٌا عبر نشر دقٌق للحقابق ومطالبة قوٌة بتحرك عالمً 

ارتكبته الٌونامٌد ومحاسبة  لوقؾ النظام عن ارتكاب جرابمه. وبعد التحقٌق فٌما

المسإولٌن من اكبرهم الى أصؽرهم، قد ٌكون هناك امل حقٌقً ألهل دارفور 

فً ان ٌحظوا بالحماٌة والسبلم وشًء من العدالة، تلك االحبلم المشروعة التً 

ظلوا ٌطالبون بها عبر العقد الماضً من تارٌخ الحرب فً ارضهم، ولكن 

ٌرتكب فً حقهم على ٌد من كان من المفترض  لؤلسؾ ظل المزٌد من الجرابم

  [www.alrakoba.net]انه جاء لحماٌتهم. 

  فضائح لـ األمم المتحدة  4تقرٌر أمرٌكً: 

رصدت مجلة أمرٌكٌة ما وصفته بـ"أضرار" تقدح فً نزاهة األمم المتحدة، 

ً العدٌد من الملفات الساخنة خاصة فً وٌضرب مصداقٌة المنظمة الدولٌة ف

منطقة الشرق األوسط. وقالت مجلة "فورٌن بولٌسً" فً تقرٌر لها إن كبار 

المسإولٌن فً األمم المتحدة ٌتلقون تموٌبلت من حكومات أجنبٌة ورجال 

http://www.alrakoba.net/
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أعمال، مقابل خدمات ؼٌر قانونٌة. وأشار التقرٌر إلى أن مبعوث األمم المتحدة 

ألؾ  50" الذي تلقى عرضا إماراتٌا للحصول على مبلػ "برناردٌنو لٌون

دوالر شهرٌا لرباسة أكادٌمٌة دبلوماسٌة تم إنشاإها حدٌثا فً دولة اإلمارات 

العربٌة المتحدة، كان ٌتربح مقابل تمرٌر خطط أبو ظبً فً لٌبٌا، ودعم 

الجنرال العسكري خلٌفة حفتر. وناشد المإتمر الوطنً العام فً لٌبٌا، وهو 

الهٌبة السٌاسٌة التً تضم ابتبلفا من اإلسبلمٌٌن اللٌبٌٌن فً رسالة إلى األمٌن 

العام لؤلمم المتحدة )بان كً مون( إجراء تحقٌق فً عبلقة )لٌون( مع اإلمارات 

العربٌة المتحدة، قاببل إن ذلك ٌقدح فً نزاهة مبعوث األمم المتحدة. فضٌحة 

)جون آش( الربٌس السابق للجمعٌة )لٌون( جاءت بعد أسابٌع فقط من اتهام 

ملٌون دوالر كرشوة من ملٌاردٌر  1.3العامة لؤلمم المتحدة، بتلقً أكثر من 

صٌنً ٌعمل فً مجال التطوٌر العقاري باإلضافة إلى رجال أعمال صٌنٌٌن 

آخرٌن. وٌضم ملؾ الفضابح بالمنظمة الدولٌة قضٌة جنسٌة ساخنة تتعلق 

الهولندي السابق الذي شؽل منصب المفوض  بـ)رود لوبرز( ربٌس الوزراء

السامً لؤلمم المتحدة لشإون البلجبٌن، وأقرت النتابج التً توصل إلٌها 

المحققون بتحرشه الجنسً بعدد من الموظفات. وشهدت المنظمة منذ سنوات 

الكشؾ عن فساد على نطاق واسع فً برنامج النفط مقابل الؽذاء، الذي تكلؾ 

لذي سمح لحكومة الربٌس العراقً الراحل صدام حسٌن ملٌار دوالر، وا 64

باستخدام ثروة ببلده النفطٌة لشراء السلع الضرورٌة تحت إشراؾ األمم 

 [  www.almesryoon.com]المتحدة. 

 

 فضائح رداه الذيَ –/ ت  6

فً المجتمع ال ٌستطٌع  ٌمثل الدٌن نمط عٌش ٌومً وأزلً معاً لكل فرد  

العٌش من دونه ألنه دستور الحٌاة ٌمنحه الرباط الروحً بالكون وبالناس على 

السواء، وأنه المؽذي والمعزز للهوٌة الذاتٌة واالجتماعٌة وناقبلً موصبلً للقٌم 

والمعانً االجتماعٌة والروحٌة. أما رجال الدٌن فهم المتعمقون والمتمرسون فً 

http://www.almesryoon.com/
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ه ورسالته السماوٌة ٌإدون مهمة التنشبة الدٌنٌة فً المإسسات تعالٌمه وإرشاد

منذ النشؤة األولى للطفل، التً تبدأ من سن  –عادًة  –التابعة لدٌنهم التً تبدأ 

الثامنة وتكون على نحو دروس ومحاضرات وممارسات طقسٌة وهذا ٌعنً أن 

 مهمتهم ومسإولٌتهم مقدسة وجلٌلة وسامٌة.

نحرافات ٌقترفها المنشإون )رجال الدٌن( على النشا بٌد ان هناك بعض اال

)األطفال(. ففً الدٌانة الكاثولٌكٌة انتشرت هذه االعتداءات بنحو كونً وعلنً 

وصلت إلى أم تكشؾ عنها السلطة الرابعة فً الدول الؽربٌة، مثل هٌبة اإلذاعة 

ورنػ البرٌطانٌة وصحٌفة نٌوٌورك تاٌمز ومجلة اإلٌكونومست ومجلة سٌدنً م

وهٌرالد ووثابق الفاتٌكان وبرنامج تلفازي اسمه "أسرار الكاردٌنال" فً اٌرلندا 

والمحامون. ألن رجال الدٌن ٌمثلون رسل االستقامة األخبلقٌة والتوجٌه المثالً 

والمبادئ اإلنسانٌة واألطفال أمانة تربوٌة ودٌنٌة بٌن أٌدٌهم لٌكتسبوا مبادئ 

 الدٌانة الكاثولٌكٌة.

 اب ممارسة رجال الدٌن الكاثولٌك لهذا االعتداء الجنسً: أما أسب

عاماً جاءوا الى  17 – 8تكون أعمار األطفال القاصرٌن متراوحة ما بٌن  – 1

 الكنٌسة لكً ٌنشؤوا تنشبة كاثولٌكٌة.

استخدام القساوسة الشذوذ الجنسً مع األطفال كوسٌلة الستعادة التوازن  – 2

 تحرٌم الكنٌسة الزواج على رجالها.الفطري المفقود عندهم بسبب 

ٌكون القس المستؽل فً مؤمن ألن الطفل ال ٌفقه أو  ال ٌدرك ما ٌحصل له  – 3

وال ٌشتكً ألحد منه، وهذا ٌشٌر إلى أن الطفل أضحى مصدراً للمتعة 

 الجنسٌة اآلمنة والجاهزة فً أي وقت ٌرؼب فٌه القس.

باع ؼرابزهم الجنسٌة مع ضحٌة استؽبلل القساوسة واجباتهم الدٌنٌة إلش – 4

 قاصرة.
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للقس دافع مصمم مسبق بهدؾ االستمتاع الجنسً مع الطفل الذي ال ٌدرك  – 5

وال ٌفهم وال ٌستجٌب جنسٌاً لما ٌثار عنده لذا ٌعّد اعتداًء جنسٌاً علٌه فضبلً 

 عن استؽبلل الطفل جنسٌاً من أعضاء المإسسة الدٌنٌة.

 وقلٌل خبرة فٌسهل انصٌاعه للقس. الطفل ٌكون ضعٌفاً جنسٌاً  – 6

 انقٌاد الطفل بسهولة لؤلكبر منه سناً وخبرة. – 7

 ال ٌمثل القس شخصاً ؼرٌباً عنه )أي عن الطفل(. – 8

 ال ٌتم إببلغ الشرطة عن التحرش واالعتداء الجنسً. – 9

 استخدام االؼراء واالقناع فً االعتداء والتحرش. – 10

  The invisible crimeمنظوره  انها جرٌمة خفٌة ؼٌر – 11

إذن تمارس هذه االعتداءات الجنسٌة والجسدٌة من جماعات دٌنٌة تعمل فً 

 مإسسة تدٌرها الكنٌسة الكاثولٌكٌة، مثل دور االٌتام ومدارس اإلصبلح.

 اما نوع التحرش الجنسً فهً ما ٌأتً:  

 الجنس عن طرٌق الفم مع الضحٌة. – 1

 بالشرج.محاولة ادخال القضٌب  – 2

 ادخال القضٌب بالشرج. – 3

 المداعبة الجنسٌة. – 4

فً الواقع، مثل هذه االعتداءات الصادرة من رجال مإتمنٌن على الدٌانة 

الكاثولٌكٌة تجاه أطفال قّصر لها سلبٌات ومخاطر دٌنٌة واخبلقٌة واجتماعٌة 

 تسًء إلى المجتمع والدٌن معاً، منها: 

 ثولٌكٌة.خطراً ٌهدد الكنٌسة الكا – 1

تمثل أكبر ضربة للرسالة النصرانٌة إذ بات الكثٌر منهم ٌشككون فً الدٌن  – 2

 نفسه.
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طالب الرومان الكاثولٌك الؽاضبون قادتهم ورإساءهم بإصبلح الدٌن  – 3   

 المسٌحً.

 توقٌؾ ممارسة الواجبات الدٌنٌة للقساوسة المنحرفٌن. – 4   

 بح الجنسٌة.ترك الحضور الكنسً بسبب الفضا – 5   

البحث عن منفذ لتؽٌٌر عهد العزؾ عن الزواج الذي قطعه القساوسة  – 6   

 الكاثولٌك على أنفسهم.

قساً كاثولٌكٌاً من مواقعهم الكنسٌة منذ تفجر فضٌحة  167نقل  – 7  

 االعتداءات الجنسٌة على األطفال فً الوالٌات المتحدة.

ٌن دٌنٌن لطفل ٌطلب التنشبة هذه الممارسات الجنسٌة التً تقع بٌن منشب

الدٌنٌة تمثل خرقاً لشرؾ عملٌة التنشبة الدٌنٌة تحصل فً السر، من دون علم 

الكنٌسة أو الشرطة، ثم الكشؾ عنها من السلطة الرابعة، ثم استؽبلل القساوسة 

لواجبهم الدٌنً فً اشباع ؼرٌزتهم الجنسٌة مع طالب التنشبة، ثم وقوع التشهٌر 

عبلم والمحاكم، إذن، عند توفر هذه األركان ٌمكن القول عن هذا رسمٌاً فً اال

االعتداء بؤنه فضٌحة. لكن رب سابل ٌسؤل لماذا تحصل هذه الممارسة الشاذة 

فً ظل مسإولٌة تنشٌبٌة دٌنٌة مع قاصر ومخالفة للطبٌعة البشرٌة؟ حتماً هناك 

ذه الظروؾ ظروؾ شاذة تهٌا لمثل هذا االعتداء. الجواب، نعم هناك مثل ه

الفطري عبر تحرٌم الزواج  –وهً ان القس رجل مجرد من توازنه الؽرٌزي 

علٌه من امرأة. فً الواقع هذا التجرٌد ٌتعارض مع الؽرٌزة الجنسٌة الموروثة 

عنده والتً ال تستطٌع مقاومة تجرٌده منها طٌلة عمره، بل سوؾ ٌمارسها 

اعل مع أطفال صؽار السن وقّصر بالسر مع المتاح له. ولما كانت مسإولٌته التف

سهلً االنقٌاد وفً أوقات وأماكن ٌختلً بهم فإن ذلك ٌشجعه على استعادة 

توازنه الؽرٌزي الذي ٌمثل القاعدة األولى للسلوك. أما ما تم بناإه علٌها من 

تعالٌم وقٌم ومعاٌٌر ثقافٌة فإنها ال تقضً علٌها، بل تجمدها لحٌن تهٌبة ظروؾ 

 ى ممارستها.تسمح وتشجع عل
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فً ممارسة السٌطرة  Masculinityثم هناك دافع الرجولة الذكرٌة  

الرجولٌة على األطفال الضعاؾ جسدٌاً وقلٌلً الخبرة تجعل من القس مستؽبلً 

لمسإولٌته علٌهم استؽبلالً ٌعٌد به توازنه الفطري. علماً أن مفهوم الرجولة 

االجتماعٌة فً المجتمعات  الذكرٌة من صنٌعة الوجود االجتماعً والثقافة

اإلنسانٌة كلها التً تجعله مسٌطراً على الطفل محتاج التنشبة الدٌنٌة، باإلضافة 

الى جعل الكنٌسة موقع رجال الدٌن على السلم الكهنوتً مرتفعاً بمنحه الحصانة 

النسبٌة. إنه عمل إجرامً ؼٌر منظور وؼٌر مبلػ عنه عند القضاء متستر علٌه 

ً خوفاً من معاقبة الكنٌسة والقانون ألنه متعارض مع الطبٌعة من قبل الجان

البشرٌة اوالً، ومنافً للمسإولٌة الدٌنٌة ثانٌاً، ومتجنً على المسإولٌة التنشٌبٌة 

ثالثاً. اما الضحٌة فهً برٌبة من هذا العمل المتجنً علٌها ألنها ساذجة فً هذا 

 ء وتجرٌح واستؽبلل.األمر وقلٌلة الدراٌة بما ٌجري علٌها من اعتدا

نؤتً اآلن الى مهمة الباحث االجتماعً ودوره فً هذا االعتداء الجارح   

والمتستر، فؤنه ٌنطوي على استقصاء آثار هذه الجرٌمة ؼٌر المنظورة على ثقة 

الناس فً الدٌانة المسٌحٌة والقابمٌن علٌها فً الكنٌسة، فضبلً عن تهدٌد 

ومن جانب آخر دراسة آثار عزوؾ القساوسة اعتبارها الدٌنً، هذا من جانب، 

عن الزواج، الذي قطعوه على أنفسهم، أعنً اآلثار النفسٌة والجنسٌة 

والشخصٌة علٌهم مع تقدٌم توصٌات حولها للمجتمع الكنسً وضرورة 

اإلصبلح الدٌنً ألن مثل هذه االعتداءات البلأخبلقٌة والبلدٌنٌة والبلطبٌعٌة 

سالة المسٌحٌة، التً انحرفت عن مسارها الدٌنً تمثل ضربة موجعة إلى الر

آخذة بنظر االعتبار التوازن الفطري عند القساوسة وطبٌعتهم البشرٌة والوجود 

الثقافً واالجتماعً، الذي أنشؤ شخصٌتهم االجتماعٌة والدٌنٌة وإال فإن هذا 

االنحراؾ سوؾ ٌستمر فً إشاعة االنحراؾ، وشٌوعه ٌإثر، بنحو فاضح، 

ٌانة الكاثولٌكٌة وال ننسى االعراض المرضٌة النفسٌة، التً ٌبلورها هذا على الد

االعتداء المجافً للتعالٌم الدٌنٌة من قبٌل صعوبة التعلم والهروب من المسإولٌة 

واالتصال الجنسً ؼٌر الشرعً أو التقلب السرٌع والمفاجا فً تصرفات 

أو الشكوى المستمرة من الضحٌة مع حصول كوابٌس لٌلٌة أو التفكٌر باالنتحار 
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اآلالم الجسدٌة الوهمٌة أو اإلصابة بالرهاب والهلع او اإلصابة بنوبة هستٌرٌا 

)اضطراب عصبً ٌسبب له نوبات عنٌفة من الضحك أو البكاء او ٌصاب 

بمرض الكآبة واالنطواء على النفس والعزلة عن الناس أو ٌكون قلقاً، بصفة 

 [ Conte. 1993. P. 69]ن اآلخرٌن. مثٌرة، على اعتباره االجتماعً بٌ

ولكً نوضح، بنحو تفصٌلً وتوثٌقً، هذه الفضٌحة نقدم بعض الدراسات   

 المتخصصة فً هذا الخصوص.

فضائح القساوسة الجنسٌة تهز الكنائس الكاثولٌكٌة واتهام الفاتٌكان 

 المتهمٌن بالتستر على

ت للتوقؾ. توقفوا من "من فضلكم توقفوا! أناشدكم من كل قلبً، لقد حان الوق

فضلكم!" بهذه العبارة خرج الحبر األعظم، البابا فرانسٌس، عن النص المكتوب 

خبلل عظته األسبوعٌة بساحة القدٌس بطرس فً الفاتٌكان، قبل أسبوعٌن. هو، 

الحروب فً الذي أراد، بهذه المحاولة العفوٌة، أن ٌطلق نداء مباشراً إلنهاء 

 الشرق األوسط والعالم.

ابع، حٌنها، بنبرة تملإها العاطفة: "أفكر قبل كل شًء فً األطفال الذٌن وت

حرموا من األمل فً حٌاة تستحق العٌش وفً المستقبل"، مضٌفاً وهو ٌعدد 

المآسً كافة التً تحل باألطفال خبلل الحروب: "األطفال الموتى، األطفال 

ولكن هناك، فً مكان المصابون، األطفال الذٌن ال ٌمكنهم االبتسام بعد اآلن". 

آخر من العالم، فً مدٌنة واشنطن تحدٌداً، المدٌنة، التً ٌصنع فٌها مفهوم 

السبلم، كانت الراهبة السابقة ماري دٌسبٌنزا تستمع إلى كلمات البابا وتشاهده 

وقد فاته ذكر األطفال، الذٌن ٌقعون ضحاٌا التحرش الجنسً من رجال الكنٌسة، 

نفسها ضحٌته. كانت تشاهده وهو ٌعدد ما حرمت منه االعتداء الذي وقعت هً 

خبلل طفولتها وحٌاتها: االبتسام، حٌاة تستحق العٌش، ومستقبل أفضل، بعد أن 

ٌُصمت حٌالها من الحبر األعظم نفسه  أصبحت ضحٌة الجرابم البشعة، التً 

والكنابس الكاثولٌكٌة. إذ توقفت طفولة دٌسبٌنزا فً سن السابعة لحظة 

 –من األب جورج نٌفٌل روكر تاركة خلفها جانبا منها فً سرٌة  اؼتصابها
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وعار، واستؽرق األمر أكثر من نصؾ حٌاتها حتى استجمعت شتات نفسها، 

عاما ومازالت أسٌرة الكنٌسة الكاثولٌكٌة عندما سمحت  52هً، التً بلؽت 

للذكرٌات السرٌة بالخروج. "اإلؼتصاب سلبنً وعابلتً الكثٌر مما هو مهم، 

مثل الحقٌقة والصدق فٌما بٌننا"، تقول دٌسبٌنزا، التً أصبحت اآلن ممثلة عن 

طفل، وقس منظمة "شبكة الناجٌن من تحرش القساوسة" وألفت كتاب: "انقسام: 

 والكنٌسة الكاثولٌكٌة".

 انتهاكات مستمرة أشبه بـ "مرض الجذام"

السابق هذا النوع من الجرابم حدث لعشرات اآلالؾ من األطفال فً    

وٌحدث إلى ٌومنا هذا وسٌستمر فً المستقبل ما لم ٌتحرك البابا وكنٌسته 

لتصبح سبلمة األطفال أولوٌة وحماٌة القساوسة ونفوذ الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً 

المقام الثانً، ٌقول دٌفٌد كلوهٌسً ربٌس منظمة "شبكة الناجٌن من تحرش 

لـ"القدس العربً". وقد القساوسة" )سناب( فً واشنطن فً تصرٌحات خاصة 

سبق للبابا أن صرح فً العدٌد من البٌانات بضرورة معاقبة األساقفة المتهمٌن 

بالتحرش الجنسً، وقال إنه "لن تكون هناك أي محاباة" مستخدما بعض أشد 

كلماته بشؤن األزمة التً هزت الكنٌسة ألكثر من عقد حٌن قال "التحرش 

الذي ٌفعل هذا ٌخون الكنٌسة، مثل قداس الجنسً جرٌمة قبٌحة ألن القسٌس، 

شٌطانً". ولكن بالنسبة لكلوهٌسً، فإن هذه التصرٌحات مجرد "كبلم ولٌست 

أفعاال". وأضاؾ للقدس العربً: "قلنا دابما إن األفعال ولٌست الكلمات، ٌمكنها 

حماٌة األطفال". وسبق أن صرح العدٌد من المسإولٌن الكاثولٌك، خبلل العقود 

، بالكثٌر من التصرٌحات الرنانة فً ضرورة الحفاظ على سبلمة األخٌرة

األطفال. لكننا رأٌنا القلٌل جداً من الجهود، التً سعت للتؽٌٌر واإلصبلح أو 

العمل على مكافحة هذه الجرابم. نرٌد أن ٌعاقب، ال بل ٌطرد البابا فرانسٌس 

التؽطٌة على جمٌع القسس، الذٌن شاركوا فً إٌذاء األطفال أو ساعدوا فً 

جرابم من هذا النوع. نرٌده أن ٌفرج عن وثابق لدٌه تثبت جرابم الكهنة ونشر 

أسمابهم على موقع الفاتٌكان. عندما ٌبدأ فرانسٌس باتخاذ بعض هذه 

اإلجراءات، عندها، فقط، نستطٌع أن نشعر ببعض األمل". وفجر البابا 
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مفاجؤة بخصوص نسبة  فرانسٌس، مإخراً، فً حواره لصحٌفة "ال رٌبوبلٌكا"،

%، وقوبلت 2القساوسة المولعٌن بممارسة الجنس مع األطفال، والتً حّددها بـ

بمحاوالت تشكٌك من بعض مسإولً الفاتٌكان، تكشؾ بجبلء الحال، الذي 

وصل إلٌه القساوسة، وتورطهم فً فضابح وجرابم ٌرتكبونها ضد األطفال، 

أو أشبه  –على حد تعبٌر البابا  –وأن المسؤلة وصلت إلى حد )الهوس والولع( 

بـ)مرض الجذام(، الذي أصاب رجااًلً المفترض أنهم مإتمنون على تعالٌم دٌنٌة 

وٌعلمون أتباعهم الدٌن والفضٌلة والقٌم، فإذا هم ٌرتكبون جرابم فً حق أطفال 

صؽار داخل دورهم فً الكنسٌة أو فً ؼرؾ )االعتراؾ والتوبة( التً ٌخلو 

مع مرتكب الخطٌبة رجبًلً كان أم امرأة. ولقد جاء اعتراؾ البابا،  فٌها القساوسة

امرأة تربطهن عبلقة حب مع  26بعد أٌام قلٌلة من الرسالة، التً كتبتها إلٌه 

ًٌّا، وحقهن  قساوسة تابعٌن إلى الكنٌسة الكاثولٌكٌة ٌطلبن فٌها جعل التبتل اختٌار

 .فً استمرار هذه العبلقة العاطفٌة مع القساوسة

 األب جٌابول ٌبلغ ضحٌته أن عدم لمسه خطٌئة

باالعتداء الجنسً  2009األب جوزٌؾ جٌابول، الذي اتهم فً تموز/ ٌولٌو 

على المراهقة مٌؽان بٌترسون فً مٌنٌسوتا، وقٌل وقتها إنه أبلػ الضحٌة أن 

عدم لمسه خطٌبة، ٌشرؾ، اآلن، على المدارس الكاثولٌكٌة فً بلده الهند، التً 

لٌها بعد هروبه من الحكم، الذي صدر بحقه فً الوالٌات المتحدة. عاد إ

استعرض بعد عام المحامً األمرٌكً جٌفري أندرسون، الذي ٌتهم الفاتٌكان 

بالتستر على اعتداءات جنسٌة ارتكبها قساوسة، قضٌة جٌابول، مقدماً وثابق من 

ٌابول بالتحرش أبرشٌة كروكستون بوالٌة مٌنٌسوتا ومن الشرطة المحلٌة تتهم ج

بفتاتٌن فً سن المراهقة، قبل ست سنوات. وأقام أندرسون، حٌنها، دعوى 

عمل قضابٌة على االبرشٌة وقال إنه قد ٌوسع هذه الدعوى إلى الكنٌسة، التً ٌ

 فٌها جٌابول فً الهند، اآلن.

وتقول الوثابق إن فتاة كانت تفكر فً ان تصبح راهبة تعرضت لتهدٌد 

بل طلباته. وتشٌر الوثابق الى انه كان ٌرتب الن ٌكون مع جٌابول إذا لم تق
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عاما( عاد  59ضحاٌاه بمفرده، عادة، فً مقر اقامته الرسمً. لكن جٌابول )

الى وطنه الهند، وٌقول إنه لٌست لدٌه نٌة العودة للرد على االتهامات 

ه. وٌصارع، حالٌاً، قضٌة تسلٌمه للوالٌات المتحدة لتنفٌذ الحكم الصادر بحق

شخصا على األقل من الكهنة الكاثولٌك الذٌن فروا  32وجٌابول هو واحد من 

للتهرب من اتهامات جنابٌة. وعاد فقط خمسة  1985إلى دول اجنبٌة منذ العام 

 منهم إلى الوالٌات المتحدة لمواجهة المحاكمة.

إخفاء األدلة والتستر على رجال دٌن خوفا من  سلطة الكرسً الرسولً:

 ولً الكنٌسةنفوذ مسإ

تعد وسابل اإلعبلم أن الكنٌسة تعانً من )مجموعة مبادئ السرٌة(  

فكٌرستن ساندبٌرغ، ربٌسة لجنة حقوق األطفال التابعة لؤلمم المتحدة، وضعتها 

على هذا النحو: "نعتقد أن األشٌاء البشعة ٌصمت الحبر األعظم نفسه 

والعنؾ على ٌد رجل واالبرشٌات المحلٌة حٌالها"، وأنا كضحٌة لبلؼتصاب 

دٌن، وأنا صؽٌرة، أتفهم هذه السرٌة والتكتم. لقد خرست والتزمت الصمت وأنا 

طفلة، وأصبحت جزءا من هذه الشفرة السرٌة، التً ال ٌمكن ألحد اختراقها فً 

دواخلً، ألن هناك دوما حلقات مفقودة. وٌقول كلوهٌسً إن السبب الربٌس فً 

تم دابماً التؽطٌة على جرابم المسإولٌن، الذٌن استمرار هذه الظاهرة هو أنه ت

ٌشؽلون مناصب مهمة فً الكنٌسة. وقال: "لقد أدنا األسقؾ روبرت فٌن فً 

تعرٌض األطفال لهذه الجرابم، لكنه ال ٌزال فً منصبه. وقد وجه ربٌس 

األساقفة جون نٌنستدت موظفٌه لتدمٌر األدلة، التً تثبت جرابم ممارسة الجنس 

ل، وشارك بذلك فً التستر على الجرابم الجنسٌة المروعة التً مع األطفا

ارتكبت مع األطفال، ولم تتم محاسبته. نحن نرى ذلك مراراً وتكراراً، ال بل 

وٌتم تكرٌم كبار مسإولً الكنٌسة، الذٌن ؼطوا على جرابم من هذا النوع فً 

افة إلى مناسبات عدة، وٌحافظ هإالء على مراكز جٌدة فً الكنٌسة". باإلض

ورجال  –ذلك، فإنه، بحسب كلوهٌسً، هناك العدٌد من المسإولٌن العلمانٌٌن 

الذٌن ٌمكنهم فعل المزٌد  –الشرطة والمدعٌن العامٌن والمحققٌن والسٌاسٌٌن 

لوقؾ الجرابم الجنسٌة، التً ٌرتكبها رجال الدٌن بحق األطفال، إال أنهم ال 
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تجاهلونها، خوفا من نفوذ مسإولً ٌفعلون شٌبا لمكافحة هذه الجرابم، بل ٌ

 الكنٌسة، وهذا خطؤ كبٌر.

 اإلجراءات التأدٌبٌة الداخلٌة )غٌر متاحة للجمهور(

رفض الفاتٌكان، العام الماضً، بإصرار تقدٌم معلومات إلى لجنة حقوقٌة 

أممٌة عن التحقٌقات الداخلٌة للكنٌسة حول اعتداءات الكهنة الجنسٌة على 

الحفاظ على السرٌة فً مثل هذه الحاالت. وقال: إن  األطفال، وذلك بزعم

اإلجراءات التؤدٌبٌة الداخلٌة )ؼٌر متاحة للجمهور( من أجل حماٌة الشهود، 

والمتهمٌن، ونزاهة العملٌة الكنسٌة، مشًٌرا، فً الوقت نفسه، إلى أن ذلك ال 

عّد أنه  ٌنبؽً أن ٌثنً الضحاٌا عن إببلغ سلطات الدولة بمثل هذه الجرابم. فٌما

ال ٌمكن إلقاء المسإولٌة على الفاتٌكان عن تصرفات المإسسات أو األفراد 

الكاثولٌك فً العالم، بدعوى أن األساقفة المحلٌٌن ٌتحملون المسإولٌة عن 

 ضمان حماٌة األطفال.

 الفاتٌكان ٌدافع والبابا ٌطلب الصفح

صعٌد مكافحة  من جهته، دافع الفاتٌكان عن تحركه أمام األمم المتحدة على

التحرش باألطفال فً الكنٌسة. وقال مندوبه لدى األمم المتحدة فً جنٌؾ 

سٌلفانو توماسً ان "الذٌن ٌرتكبون تجاوزات موجودون بٌن أعضاء مهن 

تحظى باحترام كبٌر، ولؤلسؾ بمن فً ذلك بٌن أعضاء االكلٌروس وبٌن 

ترٌد ان تصبح مثاال مندوبٌن آخرٌن للكنٌس". واكد ان "الكنٌسة الكاثولٌكٌة 

للسلوك الجٌد". وقال "ال ٌتوافر أي عذر ألي لون من ألوان العنؾ أو استؽبلل 

ملٌون فتاة  150األطفال" مشٌرا الى ان المنظمة العالمٌة للصحة تقول ان 

(. 2006ملٌون صبً كانوا ضحاٌا أعمال عنؾ جنسٌة )احصاءات  73و

الظاهرة المحزنة للتجاوزات  وأوضح للخبراء ان "رد الكرسً الرسولً على

 الجنسٌة على القاصرٌن ٌتمحور حول مختلؾ المستوٌات".

وعلى  1990وذكر أن الفاتٌكان صادق على اتفاقٌة حقوق الطفل فً   

. 2000بروتوكوالتها، التً ٌتعلق أحدها باستؽبلل األطفال ألعمال إباحٌة فً 
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الكرسً الرسولً أعد  وأشار أٌضا من دون تقدٌم مزٌد من التفاصٌل الى ان

)توجٌهات( على هذا الصعٌد لتسهٌل عمل الكنابس المحلٌة. وٌعّد الفاتٌكان ان 

التحقٌق الكنسً، الذي ٌجرٌه ٌجب ان ٌبقى سرٌا لحماٌة الشهود والضحاٌا، 

وانه لٌس مإهبل للتعاون بٌن الكنٌسة وأجهزة القضاء الوطنٌة. وهناك نظرتان 

حاٌا التً تعد ان من الضروري تحمٌل الفاتٌكان متعارضتان، نظرة هٌبات الض

المسإولٌة الجزابٌة عن جرابم أساقفته وكهنته، ونظرة الفاتٌكان الذي ٌعد انه 

لٌس مسإوال عن تصرفات حصلت فً االبرشٌات. وأكدت وكالة األنباء 

)أسوشٌٌتد برس( هذا العام أنه وفقا لمستند حصلت علٌه فصل البابا السابق 

كاهن من الكنٌسة الكاثولٌكٌة خبلل سنتٌن بسبب  400لسادس عشر بندٌكتوس ا

 تحرشهم الجنسً باألطفال.

وفً أقوى إدانة من جانبه لوقابع التحرش الجنسً، التً تعرض لها عدد من 

األطفال طلب بابا الفاتٌكان الشهر الماضً )نٌابة عن بعض الكهنة( )الؽفران( 

هاكات. ووصؾ البابا فرنسٌس، فً لقاء من األطفال، الذٌن تعرضوا لتلك االنت

مع )إذاعة الفاتٌكان( وقابع التحرش الجنسً باألطفال، بؤنها "تشكل انتهاكات 

 أخبلقٌة ٌرتكبها رجال الكنٌسة" وأضاؾ أنه سٌتم منع هإالء من العمل الكنسً.

 الزعٌم الدٌنً  االستغالل الجنسً لألطفال من 

فً أي مكان ـ فً المدارس أو أماكن قد ٌحدث االستؽبلل الجنسً لؤلطفال 

أو شبكات الحواسٌب، ومن الممكن ألي شخص أن  العمل أو المجتمعات المحلٌة 

قبٌل المدرس أو القرٌب أو  ٌكون من القابمٌن باالستؽبلل فً هذا الصدد ـ من 

أو  الزعٌم الدٌنً أو صاحب العمل أو العامل فً مجال تقدٌم المعونة أو القرٌن 

واد اإلباحٌة، وذلك بحسب تقرٌر منظمة الٌونٌسؾ. وٌتسم االستؽبلل مروج الم

الجنسً بواحدة من خاصتٌن اثنتٌن، وهما الرؼبة فً الربح أو استؽبلل عبلقة 

عبلقات القوة بٌن طفل وكهل ٌعتمد علٌه. وبعض الكبار ٌستؽلون عبلقتهم  من 

ما  ً. وكثٌراً بالطفل من أجل المتعة أو السٌطرة، ال من أجل الربح الشخص

ٌكون هإالء معروفٌن لدى الطفل: مثل أعضاء األسرة أو أصدقاء العابلة أو 
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الرٌاضٌٌن أو مقدمً الرعاٌة، بما فً ذلك من ٌقدمون  المدرسٌن أو المدربٌن 

  أعمال الرعاٌة األبرشٌة. 

 آالف قّس ٌتحرشون باألطفال فً العالم واستنكارات ال تحرك ساكنا   8

آالؾ  8جاء فً صحٌفة )ال رٌبوبلٌكا( قال البابا فرانسٌس إّن نحو وفًقا لما   

ألًفا فً أنحاء العالم ٌتحرشون باألطفال. ونظًرا  414قس من مجموع نحو 

لعدم وجود إحصاء دقٌق لمعدالت االعتداء الجنسً على األطفال بٌن عموم 

نقلت الصحٌفة السكان، تشٌر تقدٌرات إلى أّن النسبة أقّل من خمسة فً المابة. و

ًٌّا باألطفال هناك  عن البابا قوله إّن "من بٌن االثنٌن فً المابة المولعٌن جنس

فهم ٌعرفون لكّنهم  –وهم كثٌرون  –قساوسة وأساقفة وكرادلة. أما اآلخرون 

ٌتكتمون على األمر. وهم ٌعاقبون من دون إبداء األسباب". وأضاؾ أن "هذا 

حٌفة )ال رٌبوبلٌكا( المقابلة بعنوان "البابا األمر ال ٌمكن تحمله". وأبرزت ص

ًٌّا باألطفال".  ٌقول: مثل المسٌح، سؤستخدم العصا ضد القساوسة المولعٌن جنس

وكانت األمم المتحدة قد وجهت انتقادات قاسٌة إلى الكنٌسة الكاثولٌكٌة، فً وقت 

ع سابق من شباط/ فبراٌر الماضً، ودعت إلى إجراء تحقٌقات علنٌة فً وقاب

التحرش باألطفال من رجال دٌن كاثولٌك فً مختلؾ أنحاء العالم، كما طلبت 

تقدٌم المتورطٌن فً تلك الجرابم للمحاكمة. وطلبت لجنة حقوق الطفل فً األمم 

المتحدة من الفاتٌكان أن "ٌقٌل على، من فوره، من وظٌفته كل شخص مشبوه 

المختصة للتحقٌق معه  بارتكاب تجاوز جنسً وإحالته الى السلطات القضابٌة

ومبلحقته". واشارت اللجنة الى "قلقها العمٌق حٌال التجاوزات الجنسٌة ضد 

األطفال، التً ٌرتكبها أعضاء فً الكنٌسة الكاثولٌكٌة ٌخضعون لسلطة الكرسً 

الرسولً ورجال دٌن متورطٌن فً التجاوزات ضد عشرات آالؾ االطفال فً 

 العالم".

 صور فً الكنٌسة الكاثولٌكٌةاالعتداء الجنسً غٌر مح

ٌعتقد، عادة، أن االعتداء الجنسً الذي ٌمارسه القساوسة هو مشكلة رجال 

 1983الدٌن الكاثولٌك حصرا وأنه ال ٌحدث فً الكنابس األخرى. فً العام 
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كتب رٌتشارد ببلكهم أطروحة الدكتوراه عن رجال الدٌن البروتستانت، الذٌن 

من الذٌن اعترفوا  300كهم فً استطبلعه ٌتحرشون باألطفال. وشمل ببل

بممارسة الجنس مع أبناء األبرشٌة. من جهته، ذكر موقع )تلٌؽراؾ( أن 

( فً 5الصحافً الروسً ألٌكسندر نٌفزورؾ وجه على شاشة قناة )تً فً 

ات التفٌا، إلى المطران ألٌكسندر رأس الكنٌسة األرثوذكسٌة البلتفٌة، اتهام

 قاصرٌن.باالعتداء الجنسً على 

ولم تنؾ الكنٌسة األرثوذكسٌة صحة االتهامات أو تإكدها، كما لم ٌصدر 

عنها أي بٌان رسمً بشؤن الواقعة. وسبق أن ألقت الشرطة القبض على قسٌس 

سابق فً أبرشٌة داوؼافبٌلٌس التابعة للكنٌسة اإلنجٌلٌة اللوثرٌة ووجهت إلٌه 

 جنسٌة مع فتٌات صؽٌرات.والى متواطبٌن معه تهماً تتعلق بإقامة عبلقة 

[www.alquds co.uk] 

 فضٌحة جنسٌة جدٌدة للكنٌسة الكاثولٌكٌة

كشفت مجلة بانوراما اإلٌطالٌة عما وصفته بتورط قساوسة من الكنٌسة 

الكاثولٌكٌة بشبكات دعارة للشواذ، مما ٌزٌد من معدل الفضابح الجنسٌة، التً 

 .هزت أركان الكنٌسة فً أكثر من مرة

صحٌفة "ذي ؼاردٌان البرٌطانٌة" إلى أن مجلة "بانوراما" وأشارت 

نصبت  سلٌفو برلسكونً، األسبوعٌة، التً ٌملكها ربٌس الوزراء اإلٌطالً

كامٌرات خفٌة التقطت صورا لقساوسة ٌرتادون بارات ونوادي دعارة للشاذٌن 

 جنسٌا فً روما وهم ٌمارسون الجنس الشاذ فً أروقتها.

سة الكاثولٌكٌة ال تدٌن فعل الشواذ، بنحو صرٌح، وبالرؼم من أن الكنٌ

ذكرت الصحٌفة أن تعالٌم الكنٌسة تقول إنه ال ٌمكن إقرار الشذوذ الجنسً أو 

ٌمنع الشاذٌن من الدراسة فً  بندٌكت السادس عشر الموافقة علٌه، وإن البابا

 المعاهد البلهوتٌة.



 

  256 

 

وزراء، وقالت إن وبٌنما أنحت أبرشٌة روما بالبلبمة على مجلة ربٌس ال

المجلة تهدؾ إلى "خلق فضٌحة وتشوٌه سمعة القساوسة كلهم"، حثت، فً 

الوقت نفسه، القساوسة الشاذٌن على مؽادرة ؼرؾ الكهنة وترك عالم الكهنوت 

برمته. مجلة بانوراما نشرت على موقعها صوراً لقس وهو ٌرتدي الٌاقة الدٌنٌة 

سة وهم ٌقبلون الرجل الشاذ، بنحو ولكن من دون بنطال مع رجل شاذ، ولقساو

 .واضح

وبٌنما أؼفلت صحٌفة أوسٌرفاتوري رومانو البابوٌة  :الفضٌحة الجدٌدة

الٌومٌة أو الصحٌفة شبه الرسمٌة للكرسً الرسولً التعلٌق على الفضٌحة 

 .الجدٌدة، أذاع رادٌو الفاتٌكان نبؤ الفضٌحة، بصفة مقتضبة

، التً نصبتها مجلة بانوراما، قسٌسا وتظهر التسجٌبلت السرٌة للكامٌرات

فرنسٌا ٌدعى األب بول )فً الثبلثٌنٌات من عمره( وهو ٌحضر احتفاال إذ وجد 

رجلٌن شاذٌن، ثم تبل القس قداساً قبل ٌوصلهما، فً صبٌحة الٌوم التالً، إلى 

 المطار.

وفً حٌن تظهر صورة نشرتها المجلة على موقعها على اإلنترنت القس 

الٌاقة الدٌنٌة ولكن من دون بنطال مع رجل مثلً شاذ وظفته المجلة وهو ٌرتدي 

طعما لرجال الدٌن، أظهرت صورا أخرى لقساوسة وهم ٌقبلون الرجل الشاذ 

بنحو واضح. من جانبه علق النابب اإلٌطالً السابق والربٌس الفخري لحقوق 

الكنٌسة الشواذ فرانكو جرٌلٌنً بالقول إنه إذا توجب على جمٌع الشواذ فً 

الكاثولٌكٌة مؽادرتها مرة واحدة فإن ذلك سٌتسبب بمشكبلت جدٌة فً تشؽٌلها 

 وإدارتها.

وأشارت ذي ؼاردٌان إلى ما وصفته بالفضٌحة التً هزت أركان الكنٌسة 

الكاثولٌكٌة فً مارس/ آذار الماضً والتً تتمثل فً الكشؾ عن وثابق قضابٌة 

بكة دعارة للشواذ ضمن حاشٌة البابا تثبت تورط مرتل فً جوقة الفاتٌكان بش

 www.aljazeera.net] ]فً المجموعة المعروفة باسم )نببلء صاحب القداسة(. 

 الفضائح الجنسٌة للكنٌسة )قصص القساوسة(
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إذا كان التحرر من الكنٌسة قد صاحب الثورة الفرنسٌة فً العقود األخٌرة 

ألولى من األلفٌة الجدٌدة شهدت ثورة جدٌدة من األلفٌة الماضٌة، فإن السنوات ا

على ما تبقى للكنٌسة الكاثولٌكٌة فً الفضاء األوروبً، وذلك بسبب الفساد 

الكبٌر الذي ظل ٌنهش فً جسد الكنٌسة الكاثولٌكٌة وٌسلبها ما تبقى من وجود، 

فالفضابح األخبلقٌة لرجال الدٌن الكاثولٌك بدأت باالنكشاؾ، منذ سنوات، وال 

ال التداعً مستمرا والفضابح الموثقة تتوالى، إلى ٌومنا هذا، وانحرافات ٌز

القساوسة الجنسٌة أصبحت بمنزلة الزلزال، الذي أصاب الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً 

 . مقتل وأزعج الفاتٌكان أٌما إزعاج وجعل هٌبة الكنٌسة على المحك

 

 وأعمق أزماتها الوجودٌة انحراف الكنٌسة...

الكنٌسة أصابتها اللعنة، فبل تكاد  ثٌر من األوساط الؽربٌة أنٌتردد فً الك

تخرج من ورطة حتى تسقط فً مؤزق، فالفضابح تطاردها فً جمٌع األماكن 

وفً األوقات كلها، فبعد سلسلة طوٌلة ومشٌنة من فضابح رجال الكنٌسة 

د الكاثولٌكٌة فً الوالٌات المتحدة شمالها وجنوبها والؽرب األوروبً، لم ٌع

الفاتٌكان قادًرا على إطفاء نار ؼضب وثورة ضحاٌا تجرعوا األلم لسنوات 

ا، وذلك على الرؼم من  ًٌ طوال على أٌدي رهبان وقساوسة منحرفٌن جنس

المحاوالت المستمٌتة لتكمٌم األفواه ومنع المساس بؤباطرة الفاتٌكان والكنٌسة 

حافل المإسسات الكاثولٌكٌة، وحاول الفاتٌكان، مرات ومرات، من خبلل ج

التابعة له ومعاونٌه والجهات المنتفعة والجماعات ذات المصالح واألجندات 

السٌاسٌة، رأب ذلك الصدع الخطر، الذي عمقه ظهور العدٌد من الضحاٌا الذٌن 

نزعوا عن أنفسهم حاجز الصمت وذهبوا ٌروون قصص معاناتهم مع رجال 

لها؛ والتً كانت فً كثٌر من الكنٌسة، والمآسً واالعتداءات، التً تعرضوا 

األحٌان تتراوح ما بٌن التحرشات والمضاٌقات، التً بلؽت فً كثٌر من 

 . األحٌان حد االؼتصاب

 قصص الضحاٌا تزلزل الفاتٌكان
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روت مجلة )التاٌم( األمرٌكٌة قصة أحد ضحاٌا شذوذ القساوسة، وهو فرانك 

ًٌا مشرًقا ٌبلػ من الع سنة، وأقسم كصبً  14مر مارتٌنلً، وقالت إنه كان صب

فً ستامفورد  أن ٌصبح قسًٌسا فً المستقبل فانضم إلى كاتدرابٌة سانت سٌسٌلٌا

بوالٌة كونكتٌكات، وكان ضمن قسم للتبلمٌذ، الذٌن كانوا تحت رعاٌة األب 

 . براٌت فً مافٌرٌك

ا  –وخبلل إحدى النزهات فً واشنطن تحرش األب براٌت  ًٌ  –جنس

صره فً أحد الحمامات، وأجبره على التفاعل معه بالصؽٌر فرانك حٌن ح

ا مقنعا إٌاه بؤن ذلك هو الطرٌق لحصوله على العشاء الربانً. وككل  ًٌ جنس

األطفال التزم الصؽٌر الصمت، إذ شعر فرانك بالعار والحٌرة والخجل من أن 

 .ٌنطق بكلمة واحدة

ه، بل سنة ولم ٌصبح قسًٌسا كما تمنى فً صؽر 54مارتٌنلً اآلن ٌبلػ 

دمرت حٌاته كلٌا بسبب تذكره لؤلحداث، التً تعرض لها فً صؽره داخل 

الكنٌسة، باإلضافة إلى شعوره المستمر بالؽضب واالكتباب وفقدانه لبللتزام 

 .الدٌنً الذي كان ٌنشده

وٌذكر أن السلطات الكنسٌة فً براٌدج بورت اكتشفت مٌول القسٌس براٌت  

كنها لم تبلػ عن ذلك السلطات المدنٌة وال حتى ول 1964الجنسٌة فً بداٌة سنة 

 .األبرشٌة، وسمحوا له باالستمرار فً عمله فً مدارس دٌنٌة عدة حول الببلد

وظهرت اتهامات مماثلة ضد رهبان فً مدارس كاثولٌكٌة فً برلٌن  

وبافارٌا وقال شاهد فً مدرسة كاثولٌكٌة تقع بمدٌنة أوؼلز بوٌرن األلمانٌة إنه 

ن طفبلً، كان ٌؤمره الراهب المسإول عنه أن ٌحضر الطعام إلى داخل عندما كا

ؼرفته، وكان الراهب، حٌنها، ٌعرض على الطفل صورا خبلعٌة، وعندما 

 .افتضح أمر الراهب سعت الكنٌسة كً ٌحصل على وظٌفة عمل خارج الببلد

وفً مدرسة كاثولٌكٌة فً مدٌنة مٌندلهاٌم البافارٌة كان الصبٌة، الذٌن 

سنة، ٌجبرون لٌبل على دخول ؼرفة الراهب  15و 13تراوح أعمارهم بٌن ت
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الذي كان ٌؤمرهم بتجرع الخمر وكان بعضهم ٌتعرض لبلؼتصاب بعد فقدان 

 .الوعً

مبات الضحاٌا بدأوا ٌسهمون فً فضح ممارسات الرهبان فً المدارس 

حد كبٌر، الكاثولٌكٌة فً جمٌع أنحاء أوروبا، وجمٌع الشهادات متشابهة، إلى 

وجمٌع الضحاٌا ٌشعرون أن الكنٌسة كانت تحمً الرهبان وال تكترث لهم 

السٌما أن الكثٌر منهم ٌعانون من التبعات النفسٌة لما تعرضوا له حتى ٌومنا 

 .هذا

 

 جرائم الشذوذ الجنسً: اللعنة التً تطارد الكنٌسة 

الذي قد وضعت فضابح االعتداءات الجنسٌة الفاتٌكان فً وجه اإلعصار،  

ٌطٌح بالسمعة، التً كانت تتمتع بها الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً األوساط الدٌنٌة 

بؤوروبا، واألخطر فً القضٌة، أن ملؾ االعتداءات الجنسٌة ضد األطفال لم 

ٌتوقؾ عند حدود الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أو ألمانٌا، التً اتهم فٌها شقٌق 

طفبلً، بل  150استؽبلل الكنٌسة الؼتصاب البابا السابق بندٌكت السادس عشر ب

امتدت لتشمل العالم المسٌحً بصفة رهٌبة، فٌما وصؾ بانفجار الملؾ 

المسكوت عنه، إذ تم الوقوؾ على حاالت اعتداء جنسً مشابهة على األطفال 

بالكنٌسة الكاثولٌكٌة من الوالٌات المتحدة إلى إٌرلندا ومن المكسٌك إلى كندا، 

ٌا، واضطرت الكنٌسة إلى دفع عشرات مبلٌٌن الدوالرات والنمسا وألمان

 .لتعوٌض الضحاٌا والحٌلولة دون المبلحقات القضابٌة

وسبق أن أرؼم الكاردٌنال برنارد الو، المتهم بحماٌة كهنة اعتدوا جنسٌا 

على أطفال، على االستقالة من أسقفٌة بوسطن، شرقً الوالٌات المتحدة فً 

تحقٌق جنابً إلى أن عدد الكهنة، الذٌن اعتدوا  توصل 2004، والعام 2002

، وأن عدد 2002و 1950بٌن  4400على أطفال، بلػ فً الوالٌات المتحدة 

ألفا، مما وصؾ بالرقم الرهٌب جدا، الذي ال ٌمكن له  11األطفال الضحاٌا بلػ 

 .أن ٌحدث حتى فً أفقر الدول اإلفرٌقٌة



 

  260 

 

ابس أخرى إلى جانب الحكومة وفً كندا اضطرت الكنٌسة الكاثولٌكٌة وكن

لضحاٌا  2002الكندٌة إلى دفع ملٌار دوالر كندي كتعوٌضات فً العام 

االعتداءات الجنسٌة بالكنابس، أما فً إٌرلندا، فقد ؼطى مسإولون فً 

دبلن العاصمة فضابح جنسٌة ارتكبها كهنة بحق مبات األطفال، وٌتجاوز  أسقفٌة

 .أساقفة تقدٌم استقاالتهم ألفاً، وعرض أربعة 14عدد الضحاٌا 

وفً المكسٌك اضطر مإسس )فرق المسٌح( ما ٌسمى األب مارسٌال إلى 

على إثر فضابح باالعتداء الجنسً على  2006التخلً عن مناصبه كلها فً 

، ثم 1995األطفال، وفً النمسا استقال أسقؾ فٌٌنا الكاردٌنال هانز هرمن فً 

 .، التهامهما بالتحرش الجنس2002ًً أسقؾ بوزنان ببولندا ٌولٌوس باٌتو ف

وفً ألمانٌا تعرضت الكنٌسة الكاثولٌكٌة لمجموعة من االتهامات، وجهها 

أشخاص كانوا تبلمذة فً مدارس عادٌة ومدارس داخلٌة، فً السبعٌنٌات 

والثمانٌنٌات من القرن الماضً، قالوا إنهم كانوا ضحٌة لتحرش الجنسً من 

 .قساوسة، آنذاك

حٌفة )زوددوٌتشه تساٌتونج( األلمانٌة أن بابا الفاتٌكان السابق كما كشفت ص

بندٌكت السادس عشر حمى قساً أدٌن بارتكاب انتهاكات جنسٌة بحق أطفال، 

عندما كان البابا ٌشؽل منصب ربٌس أساقفة مدٌنة مٌونٌخ، وعلى الرؼم من 

ر  .حماٌته إال أن القس ارتكب مجددا جرابم اعتداء جنسً على قصَّ

وقد كانت هذه الفضابح سببا ربٌساً من أسباب استقالة بابا الفاتٌكان السابق    

)بندٌكت السادس عشر( بٌنما تفجرت فضٌحة أخرى فً عهد بابا الفاتٌكان 

الذي عٌن كاهنا تشٌلٌا متهماً بالتؽطٌة على أنشطة واحد من  الحالً )فرنسٌس(

 .ٌةأسوأ المعتدٌن على األطفال فً الكنٌسة الكاثولٌك

 الفاتٌكان ٌتكتم على الفضائح واألوروبٌون ٌرتدون عن الكنٌسة 

على مدى سنوات، واجه الناشطون الحقوقٌون، الذٌن تولوا الدفاع عن 

األطفال، الذٌن استهدفهم تحرش رجال الدٌن، بجدار من الصمت وبنقص فً 
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عة لؤلمم الشفافٌة، تجلى برفض الفاتٌكان تكراًرا لطلبات لجنة حقوق الطفل التاب

المتحدة، للحصول على بٌانات حول حاالت االنتهاك وتحججت السلطات الدٌنٌة 

ا،  فً الفاتٌكان، مرارا وتكرارا، ًٌ أن المعلومات ال تقدم إال لدول تطلبها رسم

 .الستخدامها فً تنفٌذ إجراءات قضابٌة

تفٌد بتزاٌد  من جهة أخرى صدرت إشارات تحذٌر من بعض الكنابس

ور المسٌحً األوروبً عنها بسبب الفضابح والخواء الروحً، إعراض الجمه

إذ أعلن الكاردٌنال )كورمك مٌرفً أوكونور( ربٌس الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً 

إنجلترا ووٌلز "أن المسٌحٌة أوشكت على االنحسار فً برٌطانٌا، وأن الدٌن لم 

 ."ٌعد ٌإثر فً الحكومة، أو فً حٌاة الناس

شفت عن أن الفضابح الجنسٌة لعدد من القساوسة كما أن تقارٌر عدة ك  

كانت أحد األسباب المباشرة التً دفعت األوربٌٌن إلى االبتعاد عن الدٌن 

المسٌحً، الذي لم ٌعد بالنسبة للمسٌحٌٌن ٌجٌب عن الكثٌر من األسبلة، التً 

ٌطرحها الشباب، وهو ما دفعهم إلى االتجاه نحو الحركات الحدٌثة، كحركة 

 ة على البٌبة والحركات االجتماعٌة، التً تنمً طاقاتهم.المحافظ

وعلى الرؼم من هذا كله فإن متاعب الفاتٌكان ومعاناته وانكساراته   

وفضابحه لم تنته عند هذا الحد، بل أن هناك تقارٌر صادرة عن الفاتٌكان 

تتحدث عن استؽبلل الكثٌر من القساوسة واألساقفة فً الكنابس  نفسه،

ٌة سلطتهم الدٌنٌة، لبلعتداء الجنسً على الراهبات، واؼتصابهن، الكاثولٌك

 .وإجبارهن على اإلجهاض، أو تناول أقراص منع الحمل

كلها لم ٌعد بإمكان الكنٌسة الكاثولٌكٌة الدفاع عن نفسها  وأمام هذه الفضابح

فً وجه االتهامات، التً لم تستطع إخفاءها فضبل عن إنكارها، فقد كانت جمٌع 

ج ضدها، وضحاٌاها بعشرات اآلالؾ، وال ٌزال الكثٌرون ٌكشفون، بنحو الحج

ٌومً، تقرٌبا عن جرابم القساوسة والكرادلة ضد األطفال، حتى كتب أحدهم أن 

"هللا ٌحارب الكنٌسة بؤفعال قساوستها ورإوسها" وكتب آخر "اللعنة تصٌب 

  الكنٌسة".
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ن الفاتٌكان هزا، وجعلت مما ال شك فٌه أن جرابم الشذوذ الجنسً هزت كٌا 

التً ارتكبها  شرؾ الكنٌسة ٌذهب أدراج الرٌاح مع الفضابح والفظابع،

القساوسة والكهنة والكرادلة وؼٌرهم، لكن المستؽرب هو أنه لم ٌصدر بشؤنها، 

حتى اآلن، أي قرار من الفاتٌكان بتسرٌح القساوسة المتورطٌن، وذلك خوفا من 

 .روشها، أكثر مما هً علٌه اآلنأن تبقى الكنابس خاوٌة على ع

[www.noonpresse.com ] 

 الفضائح الجنسٌة فً الكنٌسة تدفع الكاثولٌك الى التحول عن دٌانتهم

نشرت صحٌفة "التاٌمز" البرٌطانٌة موضوعا تحت عنوان "انخفاض أعداد   

وتقول الصحٌفة إن اإلحصاءات، ." الكاثولٌك بعد الفضابح الجنسٌة فً الكنٌسة

صدرت مإخرا فً العاصمة البرٌطانٌة لندن، أوضحت أن أعداد المنتمٌن  التً

إلى المذهب الكاثولٌكً فً المملكة المتحدة تناقص بعشرات اآلالؾ خبلل العام 

 بسبب الفضابح الجنسٌة، التى تورط فٌها رجال دٌن فً الكنٌسة 2012

لترا ألؾ شخص تخلوا عن المذهب الكاثولٌكً فً انك 90وتضٌؾ أن نحو .

ووٌلز على الرؼم من التزاٌد الكبٌر فً أعداد المهاجرٌن البولندٌٌن والرومانٌٌن 

وتقول "التاٌمز" إن  .ودول أوروبا الشرقٌة، التً ٌسٌطر علٌها المذهب نفسه

الدراسة اإلحصابٌة، التً أجراها مركز البحوث الرعوٌة "المسٌحٌة" أشارت 

دد الكاثولٌك فً برٌطانٌا بما ٌزٌد عن إلى أن التوقعات كانت تشٌر إلى تزاٌد ع

لكن األرقام أوضحت تناقصهم بما ٌزٌد  2012ألؾ شخص خبلل العام  31

وتوضح الصحٌفة أن هذا التناقص قد ٌنعكس، قرٌباً، إذ . ألؾ شخص 90عن 

ٌتوقع المركز تزاٌدا مضطردا فً أعداد الكاثولٌك نتٌجة ما سماه "ظاهرة البابا 

قٌادٌة". وتشٌر "التاٌمز" الى أن أعداد الكاثولٌك، الذٌن فرانسٌس وشخصٌته ال

إذ توضح  2012ٌحضرون الصلوات فً الكنٌسة تناقص، بنحو كبٌر، فً 

 .% فقط منهم ٌحضرون الصلوات والعظات فً الكنٌسة20اإلحصاءات أن 

وتختم الصحٌفة الموضوع مشٌرة إلى أن السنوات األخٌرة شهدت عشرات 

اتهامات لرجال دٌن كاثولٌك بالتحرش باألطفال وما قالت إنه الفضابح المتعلقة ب

 [mtv.com] .محاوالت الكنٌسة للتعتٌم على هذه الحاالت



 

  263 

 

اتحول بعد ذلك الى نوع آخر من الفضابح الدٌنٌة، إنما لٌس فً الكاثولٌكٌة  

وهً فضٌحة ٌهودٌة صدرت من الحاخام نٌشٌمٌا وٌبرمان الجنسٌة فهزت 

 .المجتمع األمرٌكً

فّجَر الحاخام الٌهودي نٌشٌمٌا وٌبرمان العضو البارز فً مجتمع )الحاسٌدٌم( 

الٌهودي فضٌحة جنسٌة جدٌدة لحاخام الٌهودٌة باعتدابه جنسٌاً على فتاة لمدة 

ثبلث سنوات لتنتهً هذه السلسلة من االعتداءات باعتقال شرطة والٌة نٌوٌورك 

اخام نوشٌم روز نبرغ فً موقع األمرٌكٌة مإخراً. هذه الفضٌحة كشفها الح

الكترونً أنشؤه خصٌصاً لٌنشر فضابح االعتداء الجنسً فً مجتمع الحاسٌدٌم 

 المحافظ مإخراً.

ٌذكر أن حركة )الحاسٌدٌم( هً طرٌقة روحانٌة اجتماعٌة ٌهودٌة نشؤت فً 

القرن السابع عشر تدعو الى )عبادة الرب وطاعته ومحبة إسرابٌل واتباع 

 [ gololy.com]ٌتمٌز اتباعه باالنعزال عن محٌطهم. الصالحٌن( و

أقدم فضٌحة دٌنٌة من لون آخر حصلت فً مصر وهً تحوٌل األدٌرة الى 

منتجعات تحكمها قوانٌن المضاربة والتنافس السٌاحً ولم تعد تحكمها قوانٌن 

آباء الرهبنة األوابل بوال انطونٌوس، فدٌر األنبا بالفٌوم تحول الى منتجع 

بكل ما تعنٌه الكلمة طمعاً فً جذب المزٌد من الزابرٌن وما ٌؽدقونه من  سٌاحً

تبرعات مادٌة وعٌنٌة على الدٌر وال ضٌر أن ٌحتوي الدٌر على وسابل 

الرفاهٌة كحمام السباحة ٌستخدمها الجمٌع من رجال ونساء وأطفال وشباب، فً 

تل بعضهم آن واحد، من دون وجود رقٌب على الحمام، وهو ما أدى الى مق

داخل الحمام أما ؼرقاً أو خطؤً. فدٌر العزب فً الفٌوم ؼرق فً حمام سباحته 

بتارٌخ  9553. ]مجلة الٌوسؾ عدد طفل ومات ثم دفن من دون اببلغ السلطات بذلك

25/9/2015] 

فضحٌة دٌنٌة أخرى كشفت بعض مبعوثً وزارة األوقاؾ المصرٌة الى  

بالػ كبٌرة للمسإولٌن فً الوزارة للسفر كندا من شٌوخ ودعاة اعترفوا بدفع م

 الى أمرٌكا وكندا وأوروبا.
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المعروؾ والمشاهد من تارٌخ الشعوب أن السٌاسٌٌن ٌستؽلون النسق الدٌنً 

من أجل الحصول على مكاسب سٌاسٌة ومادٌة والسبب فً ذلك ٌرجع الى كونه 

عٌة ومندمجاً مع شدٌد الحساسٌة فً الوجود االجتماعً وملتصقاً بالثقافة االجتما

التفكٌر العاطفً، ولما كان البشر عبارة عن تكوٌن روحً وعاطفً وثقافً 

محدود بحدوده الثقافٌة فؤنه ال ٌستطٌع ان ٌتجرد كلٌاً من نوازعه الروحٌة 

والوجدانٌة التً نشؤ علٌها وعاش فٌها. لكن بعض رجال الدٌن ٌستؽلون هذا 

نهم لكً ٌتكسبوا مادٌاً مستؽلٌن التكوٌن الروحً والعاطفً عند أبناء دٌ

عواطفهم وتماهٌهم الروحً مع الدٌن اإلسبلمً وهم ٌعٌشون فً مجتمع ؼٌر 

إسبلمً وهذا مناؾ للتعالٌم الدٌنٌة أخطر وأسوأ ما ٌقترفه الساسة مع الدٌن. 

ألن القابمٌن على الدٌن ٌحرفونه وٌشوهونه لخدمة اؼراضهم الخاصة وهنا 

بمٌن والمسإولٌن على أداء رسالة دٌنٌة لتؽذٌة التنشبة تكمن الفضٌحة ألن القا

الدٌنٌة فً المساجد ٌستؽلون وٌبتزون وٌحرفون وٌزورون وٌوهمون المتلقٌن 

متسترٌن بؽطاء الدٌن اإلسبلمً. بعبارة أخرى فهم ٌتبعون سلوكٌات إجرامٌة 

)سرقة وتزوٌر وتفكٌك خبلٌا اجتماعٌة اسرٌة( لخدمة اؼراضهم، ٌعنً انهم 

أخطر من المجرم العادي )انهم الخارجون عن اإلسبلم والقانون معاً( متسترٌن 

بالمنصب الدٌنً الذي منحته لهم وزارة األوقاؾ المصرٌة. بتعبٌر آخر، الفساد 

لٌس فً الدٌن اإلسبلمً، بل عند بعض دعاته المكلفٌن بتعلٌم رسابله السماوٌة 

ة اإلسبلمٌة فً بلد المهجر )كندا(. واستؽبلل حاجة المتلقٌن المسلمٌن من الجالٌ

إنها فضٌحة بكل معنى الكلمة ألنها تعّبر عن خٌانة األمانة والتجرد الدٌنً 

واالنحراؾ األخبلقً وابتزاز المحتاجٌن للمواعظ اإلسبلمٌة السمحاء وتحوٌل 

مهمتهم الدٌنٌة الى وسٌلة إلشباع ؼرابزهم الفجة متجردٌن من القدسٌة الدٌنٌة 

 التً حملَّتها لهم وزارة األوقاؾ بتقدٌمها للجالٌة اإلسبلمٌة فً كندا. والرسالة

 تنطوي فضٌحة دعاة وزارة األوقاؾ المصرٌة بما ٌؤتً:  

 توظٌؾ الفتاوى الدٌنٌة لخدمتهم. – 1
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ابتكار حٌل تستخدم مفهوماً ؼرٌباً ومعلومات خاطبة عن اإلسبلم لخدمة  – 2

 مصالحهم الشخصٌة.

ساجد لجمع التبرعات، بعد استثارة العاطفة الدٌنٌة للمسلمٌن استؽبلل الم – 3

 المقٌمٌن فً كندا.

تحوٌل التوسط فً النزاعات الزوجٌة الى شقاق وطبلق لكً ٌتزوجها  – 4

 الداعٌة اإلسبلمً.

 إباحة الزواج السري ؼٌر الموثق رسمٌاً. – 5

ة فً استؽبلل خٌانة األمانة التً أبتمنته علٌها وزارة األوقاؾ المصرٌ – 6

منصبه كإمام ٌجمع المال عن طرٌق الرقٌة إلقناع بسطاء الناس بطرد 

األرواح الشرٌرة بؤسعار باهضة وتقدٌم الوعود باتقابهم من العٌن والجن 

 والسحر.

استخدامهم للمنبر وخطبة الجمعة ألؼراض شخصٌة فؤضحى زارع  – 7

 الشقاق فً المسجد.

 التحرش الجنسً داخل المسجد. – 8

االستحواذ على تبرعات المسلمٌن فً كندا وعدم إٌصالها الى هدفها  – 9

 المرجو منه.

 عقد صفقات مربحة مع رجال االعمال وطلب هداٌا منهم. – 10

تزوٌر الوثابق الشخصٌة من أجل البقاء فً كندا والحصول على اإلقامة  – 11

 الدابمة فٌها.

ح لهم سرقة الكندٌٌن وخداعهم جمع التبرعات وتقدٌم الفتاوى التً تبٌ – 12

 تحت مسوغ أنهم كفار.
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هإالء المدعون الدعاة استخدموا اإلسبلم كنمط عٌش ٌومً للمسلمٌن لخدمة  

مصالحهم المادٌة والشخصٌة، ففرقوا ونافقوا وسرقوا وتجاوزوا رسالة اإلسبلم 

 .وأمانة األوقاؾ المصرٌة فً التوعٌة اإلسبلمٌة للجالٌة اإلسبلمٌة فً كندا

بعد هذا االستطراد أعكؾ على ما كشفته مجلة روز الٌوسؾ بعددها   

عن فضابح لمبعوثً وزارة األوقاؾ  2014/ 9/ 24الصادر بتارٌخ  4606

المصرٌة الى كندا كتبت بقلم "هدى المصري" قالت فٌه ٌصبون اللعنات على 

مون من ٌسٌبون الى اإلسبلم فً الؽرب، وهم ٌسٌبون الٌه أكثر من ؼٌرهم ٌس

أنفسهم دعاة أو مشاٌخ، لكنهم ال ٌشبهون المسلمٌن إال فً أسمابهم، خطاٌا 

وأخطاء ارتكبوها مستؽلٌن ما تخوله لهم مناصبهم من سلطة روحٌة مكنتهم من 

 التمادي واالستخفاؾ بمن وثقوا بهم بكل ٌسر.

مسلسل طوٌل لمهازل وجرابم ارتكبها من ٌطلق علٌهم لقب دعاة، ولؤلسؾ 

زارة األوقاؾ لهم النصٌب األكبر من هذه المهازل بتوظٌؾ الفتاوى مبعوثو و

الدٌنٌة وابتكار الجٌل، التً تستخدم مفهوماً ؼرٌباً ومعلومات خاطبة عن 

 اإلسبلم لخدمة أؼراض ومصالح شخصٌة.

بطلها الشٌخ  2016أحدث حلقات هذا الفساد حدثت، هذه المرة، فً كندا 

 52رة الذي قدمت ضده عرٌضة موقعة من عبده أبو شمعة من محافظة البحٌ

من المصلٌن للقضاء الكندي للنظر فٌها بسبب سوء اخبلقه وتفرٌقه بٌن 

المسلمٌن داخل المسجد وإصداره الفتاوى، التً توافق أهواء مجلس اإلدارة 

الموالً له. هذه الشكوى، وإن كانت ملٌبة بالوقابع الخطرة والمخٌفة، إال انها 

للجرابم،  –روز الٌوسؾ  –ً نعرضها فقد سبق وأن تصدت لٌست األولى الت

 2008التً وقعت منذ ثمانً سنوات من دعاة أرسلتهم وزارة األوقاؾ من 

ضد الشٌخ "محمد أحمد ؼنٌم" الذي ارتكب العدٌد من المخالفات الجسٌمة باسم 

ك الدٌن وكانت موقعة من العدٌد من المساجد بمونتلاير بكندا، لكن أحداً لن ٌحر

 ساكناً، حتى هذه اللحظة، فالمسإولون فً الوزارة لدٌهم أولوٌات أخرى.
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هذا األدنى المتدنً لدعاة وزارة األوقاؾ المبعوثٌن الى أوروبا وأمرٌكا الذي 

تإكده وثابق تعكس حقٌقة ما وصلت الٌه أحوال المسلمٌن فً البلدان الؽربٌة، 

هم سفراء لئلسبلم فً فالمفترض أن من ترسلهم األوقاؾ من دعاة وأبمة 

الخارج ٌنقلون فكره الوسطى المعتدل، إال ان الوزارة، التً لم تعط أي أولوٌة 

لتجدٌد الخطاب الدٌنً فً مساجدها فً الداخل لم تهتم أٌضاً بمخاطبة اآلخر فً 

الخارج وهذا ما تسبب فً الكوارث، التً نعانً منها اآلن، فهً لم تخضع من 

 تى تتحرى عن سلوكٌاتهم األخبلقٌة. ترسلهم الختبارات أو ح

وكانت نتٌجة ذلك إٌفاد دعاة ؼٌر مإهلٌن ٌفتون بؽٌر علم وٌحدثون كثٌراً 

من البلبلة بسبب الفتاوي ؼٌر الصحٌحة والسلوكٌات الؽربٌة، واألنكى من ذلك 

أنهم ال ٌجٌدون لؽة الببلد المبتعثٌن الٌها وفقاً لما جاء فً الجالٌة المسلمة فً 

ونرفعها لوزٌر األوقاؾ التً من المتوقع أال تلقً اهتمام المسإولٌن كندا 

من  52بالوزارة كالشكاوي السابقة. وكما جاء فً نص العرٌضة الموقعة من 

المصلٌن بمسجد التوحٌد بمونتلاير كوثٌقة إدانة مقدمة أمام القضاء الكندي، 

عبده أبو شمعة وقمنا بترجمتها من اللؽة الفرنسٌة الى العربٌة ضد الشٌخ 

وأمثاله من العاطلٌن، الذٌن استؽلوا ثؽرات القانون الكندي إلنشاء مساجد تستؽل 

 فقط لجمع التبرعات، بعد استثارة العاطفة الدٌنٌة للمسلمٌن المقٌمٌن هناك.

كان نصها كاآلتً "نحن الموقعٌن أدناه، أعضاء مركز التوحٌد والجمعٌة 

السكان المجاورون للمركز ورواد مسجد  الثقافٌة لمساعدة المرأة والطفل،

التوحٌد، نعبر عن قلقنا وؼضبنا من إمام المسجد الشٌخ "عبده أبو شمعة" بسبب 

سلوكه المنحرؾ الذي ٌنافً االخبلق والمبادئ األساس لئلسبلم، وذلك وقفاً 

لؤلسباب اآلتٌة: فهو صاحب سلوك ؼٌر أخبلقً وؼٌر مقبول فً التوسط فً 

ٌة، أو، باألحرى، الستعادة الوفاق بٌن األسر وفقاً لقٌمنا النزاعات الزوج

أي هذا  –اإلسبلمٌة، فهو قد طلب من امرأة أن تطلق زوجها وأنه على استعداد 

ان ٌتزوجها ضارباً عرض الحابط بكل القٌم األخبلقٌة والمعنوٌة،  –اإلمام 

ن ابنه ودفعته جرأته ووقاحته الى أبعد الحدود فطلب من الزوج التنازل ع

لزوجته، مع أن هذا الرجل لم ٌكن قد طلق زوجته حتى تارٌخه، فضبلً عن 
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زواج الشٌخ "عبده أبو شمعه" السري األخٌر من جزابرٌة بعد أن اقنعها بتطلٌق 

زوجها الجزابري متهماً زوجها السابق بالردة عن اإلسبلم، وهذا تناقض 

 –ؼٌر الموثق رسمٌاً  –صارخ مع الفتوى المعتمدة عدم إباحة الزواج السري 

فً معظم بلدان المسلمٌن، واألزهر الشرٌؾ، ومجلس االبمة فً مونتلاير الذي 

 كان الشٌخ عبده عضواً فٌه.

وجاء اٌضاً فً الوثٌقة المرفوعة أمام المحكمة الكندٌة التً تفضح وبنحو 

 مباشر سلوكٌات المشاٌخ الذٌن ترسلهم وزارة األوقاؾ اٌضاً خٌانة هذا الشٌخ

األمانة واستؽبلله لمنصبه كإمام بجمعه المال عن طرٌق الرقٌة إلقناع بسطاء 

الناس بطرد األرواح الشرٌرة بؤسعار باهضة، وتقدٌم الوعود لهم بشفابهم من 

العٌن والجن والسحر الى جانب استخدامه المنبر وخطبة الجمعة ألؼراض 

 شخصٌة للهجوم على مخالفٌه وزرع الشقاق فً المسجد.

وٌخدع  –كر الموقعون على العرٌضة أن الشٌخ ٌعمل تحت الطاولة وذ

الدولة والقوانٌن مما ٌعطً مثاالً سٌباً للؽاٌة ألبناء الجالٌة، وهذا ٌتناقض تماماً 

مع عقد عمله، مستؽبلً مكانته كإمام من خبلل تؤثٌره الدٌنً على المصلٌن لجمع 

لمصرٌٌن للمسجد الذٌن كانوا ا –الهداٌا واألموال، مإكدٌن خٌانته للمإسسٌن 

وتواطإه مع مجموعة فً مجلس  –السبب فً استقدامه عن طرٌق األوقاؾ 

ألؾ دوالر  12اإلدارة لطردهم مما تسبب فً خسارة المسجد ألكثر من 

كتكالٌؾ قانونٌة، وضٌاع آالؾ أخرى من الدوالرات من تبرعات أعضاء 

من الممكن استخدامها لصالح الجمعٌة الثقافٌة لمساعدة المرأة والطفل كان 

 الجمعٌة.

وانتهت الوثٌقة المعروضة على القضاء الكندي حالٌاً الى أن هذا الشٌخ    

 –الموفد من األوقاؾ المصرٌة أدت نواٌاه ؼٌر األخبلقٌة إلى إحضار صدٌقه 

وٌدعى الشٌخ أحمد طه للتلصص على فتاة جزابرٌة  –إمام أزهري آخر 

 –عشرٌن عاماً وتعمل موظفة فً محل تجاري  الجنسٌة وتبلػ من العمر

مبلصق للمسجد، إذ استؽل الشٌخ عبده صداقته لصاحب المتجر،  –حلوانً 
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وفً ؼٌابه قدم الفتاة لصدٌقه، الذي عاد مرتٌن للفتاة وضاٌقها محاوالً إعطاءها 

 رقم هاتفه وألح علٌها للقاء به فً مكتب الشٌخ عبده داخل المسجد.

دة ضد عدد من المبتعثٌن من المقربٌن والوعاظ تقدمت شكاوى أخرى متعد

بها مجموعة من المصلٌن بمركز التوحٌد اإلسبلمً بشؤن ضعؾ حفظ القران 

عند بعضهم، فضبلً عن اصدار الفتاوى الخاطبة، التً تتعارض مع فتاوى 

العلماء المإهلٌن. أما الواقعة األكثر إثارة للجدل فكانت تلك، التً تضمنها 

لشكاوى ضد أحد الشٌوخ من المقربٌن الذي اعطى ألحد المصلٌن حجاباً إحدى ا

ولزوجته حجاباً آخر بعد أن أمر الرجل أن ٌقول لزوجته أن تؤتً الى المسجد 

بمبلبسها الخارجٌة فقط من دون الداخلٌة. وواقعة أخرى بطلها شٌخ آخر ٌدعى 

تبلبه بامرأة فً الدكروري من محافظة المنٌا والذي طرد من المسجد بسبب اخ

بٌته قبل الزواج منها سراً وعندما تمت مواجهته كان رده: انا حافظ القرآن، 

فقالوا له: هو حافظ القرآن معصوم وحبلل علٌه ٌختلً بالستات؟ فصارت سٌرة 

الشٌخ على كل لسان بدالً ان ٌكون القدوة الحسنة للمسلمٌن هناك. كما جمع 

ة ألؾ دوالر لمسجد القدس، الذي ضجت الشٌخ رمضان نفسه تبرعات بسبعماب

قضٌة فساد مجلس ادارته أرجاء مدٌنة مونتلاير من خبلل التفاصٌل التً كشفت 

عنها القضٌة التً نظرتها إحدى المحاكم الكندٌة ضد ربٌس المسجد "ع" 

وٌعٌش على  2003مؽربً الجنسٌة الذي اعترؾ أمام القاضً الكندي منذ سنة 

ة، والكارثة أنه اتخذ الطابق العلوي للمسجد سكناً له مساعدات الدولة الكندٌ

ولزوجته على حساب تبرعات المسلمٌن من دون علمهم وموافقتهم. وكشفت 

المحكمة أنه ٌسافر خمس مرات كل عام وهذا ٌكلؾ مبالػ طابلة، وال أحد ٌدري 

 أٌن ذهبت مبلٌٌن الدوالرات التً ٌتبرع بها المسلمون!!

حلوانً وأحد الضحاٌا إذ تبرع لمسجد التوحٌد  مروان سالم صاحب متجر

ألؾ دوالر بشرط ذهاب تلك التبرعات إلى أنشطة لصالح الشباب  17بـ

واألطفال، لكنه اكتشؾ أنه تم االستٌبلء على أمواله وأن المسجد علٌه ضرٌبة 

ألؾ دوالر وذلك بسبب فساد الشٌوخ وسوء  25للدولة الكندٌة حالٌاً تقدر بـ 

 إدارتهم.
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وان نفسه ٌروي أن ذلك حدث بسبب تواطإ الشٌخ عبده، الذي خدع مر

المصلٌن بطلب التبرعات ثم اكتشفوا أن األموال لم تذهب فً أي أنشطة وأن 

المسجد مدٌون للدولة. وٌرجع مروان المشكلة الى أن هإالء المشاٌخ، الذٌن 

 حتى ٌؤتون الى كندا وأمرٌكا وأوروبا ال ٌتحدثون ال اللؽة الفرنسٌة وال

اإلنجلٌزٌة ولذلك ٌتقوقعون فً المساجد وبسبب الفراغ الذي ٌعانون منه 

ٌرتكبون هذه األخطاء كلها فبدالً من أن ٌدرسون أمور الدٌن لؤلطفال باللؽة 

الفرنسٌة أو اإلنجلٌزٌة تجد المساجد فارؼة فً األٌام العادٌة وال ٌعمل المشاٌخ 

الجمعة، أما باقً األٌام فالصلوات بنحو فاعل سوى ساعة واحدة فقط فً خطبة 

الخمس ال تتعدى ربع ساعة لكل صبلة، لذلك ال ٌجد الواحد منهم الفرصة 

سانحة إلقامة عبلقات مربحة مع رجال اعمال وٌطلبون منهم الهداٌا، وٌصل 

بهم األمر الى إٌهام الناس أن الجن ٌسكن أجسامهم وٌتقاضون منهم مبات 

عٌة األمر الذي ال ٌصب فً مصلحة الدٌن وإنما الدوالرات على الرقٌة الشر

 ٌورث الجهل والسمعة السٌبة لؤلزهر الشرٌؾ ومصر وللمسلمٌن جمٌعاً.

 –كما اشتكى لنا كل من محمد عبد الرزاق ومصطفى شرٌد ومحمد حموٌه  

من عدم أهلٌة المشاٌخ الذٌن ترسلهم األوقاؾ  –أعضاء الجالٌة فً مونتلاير 

م بسبب عدم إجادتهم اللؽة، وطالبوا السفارة والحكومة للتواصل مع أبنابه

الكندٌة بإجراء اختبار لؽة فرنسٌة أو انجلٌزٌة لجمٌع المشاٌخ المبتعثٌن داخل 

السفارة أو تحت إشرافها قبل منحهم التؤشٌرة. وعلى شاكلة الشٌخ عبده أبو 

مٌة فً شمعه والشٌخ محمد أحمد ؼنٌم بطل الواقعة التً هزت الجالٌة اإلسبل

منذ سنوات عدة عندما حضر مسجد األمة لٌإم الناس فً صبلة  –مونتلاير 

التراوٌح وٌقرأ القرآن الكرٌم بصوت جمٌل، إال انه ارتكب جرٌمة تزوٌر فً 

األسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، إذ خطط للزواج بفتاة تحمل الجنسٌة 

صول على اإلقامة الدابمة فٌها الكندٌة كً ٌضمن من خبللها البقاء فً كندا والح

ساعده فً ذلك إمام المسجد، الذي زوجه وكتب عقد الزواج من دون التؤكد من 

صدقه أو كذبه. وبعدها قام الشٌخ بإحضار إقرار من القنصلٌة المصرٌة شهد 

فٌها شاهدة مزورة بؤنه لم ٌسبق له الزواج من قبل وتزوج الفتاة وكانت المفارقة 
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واعظ المرافق له على عقد الزواج وهو ٌعلم أنه متزوج فً أن شهد الشٌخ ال

مصر، فعاش مع الفتاة وكان عالة علٌها حٌث استؽل وظٌفتها فتكفلت بدفع 

إٌجار الشقة التً كانا ٌسكنان فٌها. وبعد أشهر عدة اكتشفت الفتاة حقٌقة أمره 

فور فاعترؾ لها بؤنه متزوج وله أوالد فً مصر، فطلبت منه الطبلق على ال

فطلقها وفر هارباً الى مصر قبل إعطابها فرصة اللجوء الى القانون الكندي 

حتى ال ٌمكنها من نٌل حقوقها أو كشؾ تزوٌره خصوصاً ان القانون الكندي 

 ٌجرم الزواج بؤكثر من واحدة.

كما كانت هناك الوقابع األخٌرة التً تخص الشٌخ إسماعٌل عبد الباري  

ً حصلنا علٌها بؤنه خدع امرأة تونسٌة تحمل الجنسٌة التً تثبتها األوراق الت

الكندٌة وأوهمها انه تزوج بها من دون نٌته فً الطبلق لكنه عندما قدم أوراقه 

للحصول على اإلقامة الدابمة طلقها ؼٌابٌاً من دون إعطابها أي حق من حقوقها 

ل أن وعندما تؤخر فً الحصول على أوراق اإلقامة الدابمة هرب الى مصر قب

ٌفتضح امره، وشٌخ آخر ٌدعى الشٌخ رمضان الدكروري تزوج امرأة سراً 

وعندما علم المصلون فً المسجد الذي ٌإم الناس فٌه بذلك طردوه. اٌضاً كل 

من الشٌخ هانً سعد وشقٌقه الشٌخ زٌن العابدٌن اللذٌن اشتكى منهما المصلون 

لحاح فً طلب المال فً المساجد التً كانا ٌإمان فٌها فً رمضان بسبب اال

الذي عده كثٌر من المصلٌن تسوالً ال ٌلٌق بحفاظ القرآن حتى إن أحد المصلٌن 

شهد انه عندما واجه أحد هذٌن الشٌخٌن قال له: نحن نطلب مزٌداً من المال 

ألننا نضطر لدفع الرشوة بمبالػ كبٌرة للمسإولٌن فً وزارة األوقاؾ كً 

أمرٌكا وكندا وأوروبا. وهناك العدٌد من ٌسهلوا لنا السفر فً رمضان الى 

القصص المشابهة أبطالها مشاٌخ أوفدتهم األوقاؾ لٌس لشرط الكفاءة ولكن 

لدفعهم مبالػ من أجل أن ٌتم ترشٌحهم للسفر للبلدان الؽربٌة وعندما ٌصلون الى 

تلك البلدان ٌرتبطون بسٌدات ٌحملنَّ جنسٌة البلد بقصد الحصول على اإلقامة 

ة فٌها وٌحضرون أوراق طبلق مزورة لزٌجاتهم فً مصر بوساطة الدابم

 المؤذون بعد أن ٌتم إؼراإهم بالمال.
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وقد كتبت إحدى ضحاٌا هإالء المشاٌخ شكوى بخط ٌدها من أجل تسلٌمها  

إلى المسإولٌن فً مصر وعلى رأسهم الربٌس السٌسً نفسه تناشد فٌها 

سفر مجدداً الى كندا والؽرب ألنه السلطات المصرٌة منع هإالء وأمثالهم من ال

ٌشوهون سمعة مصر واإلسبلم، كما ناشدت السلطات الكندٌة اتخاذ اإلجراءات 

القانونٌة ضدهم كونهم ال ٌمثلون اإلسبلم الوسطً والتعاٌش مع اآلخر بسبلم 

 واحترام.

وفً مدٌنة مونتلاير العاصمة وجهت البلدٌة فً شارع جان تالون فً منطقة 

إنذاراً إلى مسجد أخر ٌحمل االسم نفسه التوحٌد لعدم وجود  سانت مٌشٌل

رخصة بإقامته وهو مسجد مبلصق للمسجد محل الشكوى إذ تم افتتاح مسجد 

باالسم نفسه بعد جمع تبرعات من المصلٌن لكن تفاقمت االنشقاقات والمشكبلت 

 داخل المسجد بسبب سلوكٌات مشاٌخ األوقاؾ، الذي أصبح هدفهم األسمى جمع

التبرعات وتقدٌم الفتاوى التً تبٌح لهم سرقة الكندٌٌن وخداعهم تحت مسوغ 

أنهم كفار واألسوأ أن الشعب الكندي أصبح ٌعلم ذلك مما ٌعطً انطباعاً سٌباً 

 [ 2016/ 9/ 24بتارٌخ  4606. ]مجلة روز الٌوسؾ العدد عن الدٌن اإلسبلمً والمسلمٌن

 

 فضائح الرياضيني –/ خ 6

ج الى جوهر هذا الموضوع ال مناص من القول عن البارز فً قبل أن أل   

ٌّة أشبه بكرة الثلج المتدحرجة من أعلى  الفضابح الرٌاضٌة إنها عدوى مرض

الى أسفل، بمعنى تبدأ من كبار المسإولٌن القابعٌن فً قمة هرم االتحاد 

الدولً )ربٌسه ونوابه وأمٌن صندوقه وطبٌبه ومدربه(، ومن نافلة القول، 

ٌضاً، إن المسإولٌن فً هذا االتحاد ٌخضعون لضؽوط مالٌة أو اؼراءات أ

مالٌة من أجل كسب بطوالت مفبركة )ؼٌر طبٌعٌة( ُتعلن على العالم وكؤنها 

 نتابج نزٌهة، لٌس هذا فحسب، بل أنها: 

 تتستر على أخذ المنشطات وما تإول الٌه. – 1
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للمسابقات الدولٌة فً العاب  تزٌٌؾ النتابج الفعلٌة والترتٌبات النهابٌة – 2

 القوى.

المتاجرة ببٌع تذاكر مزورة للمبارٌات، كما حصل فً مبارٌات مونتلاير  – 3

2014. 

 التبلعب بنتابج المبارٌات. – 4

 .2022و 2018منح قطر وروسٌا حق استضافة كؤس العالم  – 5

 أخذ رشاوى فً قضٌة شراء أصوات. – 6

 مبارٌات كؤس العالم.أخذ رشاوى فً بٌع حقوق بث  – 7

 أخذ رشاوى فً العقود التجارٌة لفٌفا. – 8

ملٌون ٌورو توزعت بٌن ربٌس  122ؼض الطرؾ عن رشوة قدرها  – 9

نادي ارؼواي والربٌس السابق التحاد كرة القدم البرازٌلً والربٌس السابق 

 لفٌفا.

، الذٌن نستنتج مما تقدم أن المبالػ المالٌة الضخمة ُتركع أعضاء االتحاد  

ٌتمتعون بنفوذ واعتبار عالٌبن متصورٌن أن مناصبهم تعفٌهم من التحقٌق 

والمساءلة القضابٌة. ولما كان أؼلب هإالء األعضاء من المسنٌن والمتقدمٌن 

فً السن فإن االؼراءات الجنسٌة ال تلعب دوراً ضاؼطاً علٌهم، وتقول اآلٌة 

نصب الرفٌع المستوى وال الشهرة، الكرٌمة )النفس أمارة بالسوء( ال ٌحمٌها الم

بل تستجٌب إلى مؽرٌات مادٌة، كل حسب تحمل طاقتها لكمٌة المال، الذي ال 

تتردد فً رفضه. إال ان مهنة الصحؾ والوسابل اإلعبلمٌة الباحثة فً حماٌة 

المجتمع من تعسؾ وفساد واستؽبلل المسإولٌن لمناصبهم على حساب 

قٌة المجتمع وتشوٌه سمعة البلد، وإعاقة تقدمه المصلحة العامة واإلضرار بؤخبل

الطبٌعً وتطوره الحر، وظٌفتها العمل على الحد من نشاط فساد هإالء 

المسإولٌن فً دوابر علٌا وتشوٌه سمعة البلد وإعاقة تقدمه الطبٌعً وتطوره 

الحر، عندها تعمل الصحافة بالحد من نشاط فساد هإالء المسإولٌن فً دوابر 
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نسق الرٌاضً ومحاسبتهم والمطالبة بإقصابهم لكً ال ٌستمروا فً علٌا فً ال

ؼٌهم وٌوؼلون فً الفساد فتمسً فضٌحة ٌتطلب من الباحثٌن االجتماعٌٌن فً 

علم االجتماع توصٌفها وتحلٌل آثار العمل المفضوح على االعمال الرسمٌة 

ة لجعلها مادة المناطة بؤشخاص ٌتوسم فٌهم األمانة واالستقامة والشفافٌة والنزاه

علمٌة خاصة باإلصبلح االجتماعً وابتسار المشكبلت االجتماعٌة واختزال 

الفساد المإسسً لكً ٌعٌش المجتمع فً بٌبة صحٌة ونفسٌة ؼٌر ملوثة 

 بالممارسات البلمعٌارٌة والبلأخبلقٌة. 

الؽاٌة من هذا الطرح هو القول إن الفضابح الرٌاضٌة تعّبر عن ممارسات 

قٌة المنافسة الحرة بٌن المتنافسٌن ولما كان لهإالء المتنافسٌن نتابج مفسدة إلخبل

متمٌزة فً الشهرة والحصول على منزلة عالٌة بٌن الدول فً هذا المضمار فإن 

بعض أعضاء اللجنة األولمبٌة ٌخضعون لضؽوط مالٌة دولٌة شدٌدة تتمثل 

جل الحصول على برشاوى مالٌة ضخمة لقاء التبلعب بنتابج العاب القوى من أ

 مٌدالٌات عالمٌة.

هذه الممارسات البلمعٌارٌة والبلأخبلقٌة زلزلت سمعة االتحاد الدولً 

أللعاب القوى وهً أسوأ بكثٌر من فضابح الفساد، الذي ضرب االتحاد الدولً 

لكرة القدم )الفٌفا(، وهذا هو )الركن األول(. أما )الركن الثانً( فؤنه ٌتضمن 

الً ولٌس الجنسً وال السٌاسً. بٌنما ٌنطوي )الركن الثالث( الدافع والهدؾ الم

 على كشؾ الجهات اآلتٌة عن هذه الفضٌحة: 

 هٌبة اإلذاعة البرٌطانٌة )بً بً سً( – 1

 السلطات السوٌسرٌة. – 2

 القضاء الفرنسً. – 3

 اللجنة األخبلقٌة فً االتحاد الدولً أللعاب القوى. – 4

 ة.محطات اإلذاعة األلمانٌ – 5

 مجلة فرانس فوتبول. – 6
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 الكاتب البرٌطانً دٌفٌد بلوب فً كتابه عن االنتخابات المزورة. – 7

وكان التستر على الرشاوى واالبتزاز والتبلعب بتؽٌٌر النتابج الفعلٌة 

والترتٌب النهابً للمسابقات الدولٌة فً العاب القوى وؼض الطرؾ عن 

 استعمال المنشطات ٌمثل )الركن الرابع(.

فً المانٌا  2006لٌس من بؤس فً اإلشارة الى فضٌحة كؤس العالم للعام 

كمثال على مسخ وتشوٌه المعاٌٌر الرٌاضٌة المبنٌة على المنافسة الحرة 

والموضوعٌة بعٌداً عن الضؽوط السٌاسٌة والشهرة العالمٌة والمؽرٌات المالٌة 

ٌون لمنظمات بخاصة وإن هذا المسخ والتشوٌه ٌصدر ٌمارسه مسإولون رسم

دولٌة لهم نفوذ فً مإسساتهم الرٌاضٌة متحصنٌن بصبلحٌاتها ولهم مصدر 

مالً مرتفع ومتمٌز، أعنً ؼٌر محتاجٌن للمال وال الجاه لكنهم مع ذلك 

ٌساومون على كسب المال ؼٌر المشروع وبطرق منحرفة وسرٌة، وهذا ٌعنً 

ه لؤلخبلق القوٌمة ان الفساد ٌكون مقصوداً لكنه متستر وسري بسبب مجافات

ومنافاته للمعاٌٌر المإسسٌة والقانونٌة )ركن أول( دافع هذا القصد السًء المال 

)الركن الثانً( كشفته صحؾ المانٌا )دارشبٌجل( وصحٌفة بٌلد األلمانٌة 

والسلطات األلمانٌة، قبل أشهر. أما مصدر هذا الفساد فهً اللجنة المنظمة 

 ث( وهدؾ فساد اللجنة المنظمة لموندٌال هو: )ركن ثال 2006لموندٌال للعام 

شراء أربعة أصوات حاسمة من األعضاء اآلسٌوٌٌن فً تنفٌذٌة الفٌفا العام  – 1

 لضمان الفوز بحق االستضافة. 2000

 االحتٌال فً اختبلس وفساد. – 2

ملٌون ٌورو الى الفٌفا  170قدمت اللجنة المنظمة لموندٌال األلمانً مبلػ  – 3

 لضمان دعم الفٌفا الحقاً للموندٌال األلمانً. 2002م فً العا

إذن، ٌمكن القول إن هذه فضٌحة بامتٌاز ألنها كشفت زٌؾ المسإولٌن 

وفسادهم فً مناصبهم القٌادٌة المستؤثرٌن بها وبشهرتها العالمٌة ومتحصنٌن 

ه بنفوذها الدولً. إال أن هإالء لم ٌحسبوا قوة اختراق الصحافة المعاصرة )الحرّ 
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والمستقلة ذات السلطة السادسة فً المجتمع( وفاعلٌتها وقدرتها على اكتشاؾ ما 

تم التستر علٌه، ال من باب السبق الصحفً أو تشوٌه سمعة أحد واقناعه بؤنها 

 فعبلً حرٌصة على خدمتهم.

هدؾ الصحافة، إذن، هو تحري الحقابق وتقٌٌم أدابها وهدفها المرجو منها   

لصحافة سمعتها واعتبارها الجماهٌري والمهنً ونصاعة ومن خبللها تكسب ا

اقبلمها ورجاحة عقلٌة كتابها وموضوعٌتها، لذلك فهً لٌس لها مصلحة 

بالسٌاسة، بل مصلحتها مهنٌة وجماهٌرٌة دافعها ابراز الحقٌقة الناصعة ولٌس 

المزورة أو المشوهة، وهنا ٌسقط المسإولون المزٌفون، وعند هذا الحد تتوقؾ 

ولٌة الصحفٌٌن لتؤتً مسإولٌة الباحثٌن االجتماعٌٌن فً تحلٌل لماذا وأٌن مسإ

ومتى وِمْن َمْن ٌصدر الزٌؾ واالنحراؾ واالستبثار بصبلحٌات المنّصب 

واستؽبلله لصالح الخدمة الخاصة، ولٌست العامة وآثار ذلك على المجتمع. 

نة والمحترمة بعملهم هذا ٌسهم الباحثون )وبفضل األقبلم اإلعبلمٌة الرصٌ

لمهنتها( فً توعٌة األفراد وجعلهم على بٌنة مما ٌحصل فً دهالٌز القنوات 

الرسمٌة العلٌا وٌشاركون باالنخراط فً مسإولٌة التنظٌمات الوسطٌة الثانوٌة 

ؼٌر الرسمٌة للتوسط بٌن القمة والقاعدة أو بٌن المسإولٌن والجماهٌر وهذه هً 

لى نقاوة مجتمعه، الذي ٌعٌش وٌعمل فٌه مهمة المثقؾ اللوذعً والحرٌص ع

 وصحته وسبلمته.

أود أن أذكر على سبٌل المبلحظة عن هذه الممارسات الفاسدة أنها فجرت  

، التً تناسبت طرداً مع هبوطها األخبلقً ًضاٌرلا بركاناً ضخماً على الصعٌد

فً أدابها التنظٌمً الدولً فكانت عبارة عن عصابة إجرامٌة من ذوي الٌاقات 

 )حسب مصطلح علم اإلجرام( أو ما فٌه الفٌفا الرٌاضٌة. البٌض

الملفت لبلنتباه أن الفضابح )سواء كانت رٌاضٌة أم سٌاسٌة أم أخبلقٌة( 

ٌكشفها الصحافٌون، ولٌس الحاكم فً المحاكم أو الساسة الفاسدون لما ٌرتكبه 

البارزون فً منظمات واتحادات دولٌة فً مختلؾ دول العالم من مفاسد، 

إالء البارزون لٌسوا من دولة واحدة لكنهم التقوا فً هدؾ واحد وهو وه
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استؽبلل مواقعهم الدولٌة فً تنظٌمات معتمدة، بالدرجة األساس، على المنافسة 

من أجل الحصول على البطولة واكتساب الشهرة العالمٌة، التً تدعم النظام 

وحده ال ٌكون الدافع السٌاسً لذلك البلد. فبل ؼرو من القول إن المال الكثٌر 

الوحٌد لهإالء المسإولٌن بالهبوط إلى مهاوي الفساد، بل المنافسة الدولٌة 

والشهرة العالمٌة ٌكونان من دوافع الضاؼطٌن بكل وسابل المؽرٌات على 

أعضاء لجنة االتحاد الدولً لكرة القدم والعاب القوى لكً ٌحصلوا على الفوز 

ب، بل إنهم ٌخضعون لضؽوط مالٌة مؽرٌة المّصنع او الزابؾ، لٌس هذا فحس

للؽاٌة من شركات البث التلفازي وشركات تسوٌق المواد الرٌاضٌة وطبع 

التذاكر ومكاتب توزٌعها. أي هناك أكثر من مهمة تمارس الضؽوط نفسها 

علٌهم فٌحصل االستسبلم لهذه المؽرٌات القادمة من حكومات لها وزن دولً 

تقٌٌدات من أجل تقدٌم فرق رٌاضٌة او نوادي مرموق وتدفع المال من دون 

رٌاضٌة أو تؤخٌرها فً مباراة أو ؼض الطرؾ عن أخذ منشطات فً العاب 

القوى. لكن مهما كانت كمٌة هذه األموال على اتحاد الفٌفا والعاب القوى أن ال 

تنحاز ألي طرؾ معٌن أو تطمع فً مال وفٌر، بل ٌنبؽً أن تنحاز إلى النزاهة 

ة القانونٌة والموضوعٌة الحٌادٌة لكً تكون عادلة وفً مستوى والشفافٌ

المسإولٌة الدولٌة لكن هذا لم ٌحصل لؤلسؾ وهنا ٌتطلب من الباحثٌن 

االجتماعٌٌن أن ٌتناولوا الوقوع فً مهاوي الفساد واإلجرام المإسسً، الذي 

 ٌدفعهم إلٌه أصحاب الٌاقات البٌض وأثره على المنافسة الشرٌفة والشهرة

 الكفوءة وابتسار الفساد واختزال المشكبلت االجتماعٌة فً عصرنا الحالً. 

ومن أجل تمحٌص ما تقدم حري بنا أن نتناول نماذج من الفساد، الذي  

 أصاب اتحاد العاب القوى والفٌفا لكً ندعم ما جبنا به آنفاً وهً: 

 الفضابح الرٌاضٌة بالجملة والمفّرق الٌوم فً العاب القوى  – 1

فضٌحة اتحاد العاب القوى أسوأ مما شهده الفٌفا. وصؾ العاب القوى: 

تقرٌر أعدته الوكالة الدولٌة لمكافحة المنشطات )وادا( فضٌحة الفساد التً تهز 
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االتحاد الدولً أللعاب القوى منذ أٌام بؤنها أسوأ بكثٌر من فضابح الفساد، التً 

 تضرب االتحاد الدولً لكرة القدم )فٌفا(.

د الوكالة الدولٌة لمكافحة المنشطات )وادا( لنشر النتابج، التً خلصت تستع

الٌها اللجنة المستقلة المشكلة للنظر بقواعد اللعبة، إذ قال المحامً رٌتشارد 

ماكبلرٌن كاتب التقرٌر لهٌبة اإلذاعة البرٌطانٌة "بً بً سً" سٌشكل 

فساد متتالٌة، بعد ان  )التقرٌر( فعبلً تؽٌراً فً الرٌاضة وتضرب الفٌفا فضابح

القت السلطات السوٌسرٌة القبض على عدد من المسإولٌن ووجهت التهم إلى 

آخرٌن ثم تسارعت األمور لتصل الى رأس الهرم بإٌقاؾ ربٌس االتحاد الدولً 

السوٌسري جوزٌؾ ببلتر واٌضاً ربٌس االتحاد األوروبً الفرنسً مٌشٌل 

. وانتقلت العدوى الى االتحاد الدولً ٌوماً  90ببلتٌنً المرشح لخبلفته لمدة 

أللعاب القوى، قبل أٌام قلٌلة، مع اتهام القضاء الفرنسً الربٌس السابق 

السنؽالً المٌن دٌاك بالفساد وتبٌٌض األموال ثم فتح اجراًء تؤدٌبً بحق نجله 

 وأمٌن الصندوق السابق فً االتحاد الدولً، فضبلً عن طبٌب ومدرب. 

ما ٌواجهه االتحاد الدولً أللعاب القوى أكثر خطورة من  وعّد ماكبلرٌن ان

مزاعم بالتبلعب فً النتابج. وتابع ماكبلرٌن لدٌك مجموعة من األشخاص كبار 

السن الذٌن وضعوا مبالػ كبٌرة من األموال فً جٌوبهم من خبلل االبتزاز 

رتٌب والرشوة ولكنهم اٌضاً تسببوا بتؽٌٌرات كبٌرة فً النتابج الفعلٌة والت

النهابً للمسابقات الدولٌة فً العاب القوى. ضؽوط شدٌدة ٌتعرض لها 

مسإولون فً االتحاد الدولً أللعاب القوى. وٌؤتً تعلٌق ماكبلرٌن حافبلً 

واجهه االتحاد الدولً أللعاب القوى، الذي اضطر باإلعبلن عن إلؽاء حفله 

عشرٌن من تشرٌن السنوي لتوزٌع الجوابز، الذي كان مقرراً فً الثامن وال

الثانً. وأوضح الربٌس الحالً لبلتحاد الدولً اإلنكلٌزي سباستٌان كو: نظراً 

للؽٌوم، التً تخٌم على منظمتنا فؤن من الواضح انه لٌس الوقت المناسب ألسرة 

 العاب القوى العالمٌة االحتفال بهذه الرٌاضة.
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ه فً االنتخابات وتولى كو رباسة االتحاد الدولً، فً آب الماضً، بعد فوز 

عاماً( الذي كان  82على االوكرانً سٌرؼً بوبكا لٌخلؾ، تالٌاً، المٌن دٌاك )

، وكانت مسؤلة المنشطات وخصوصاً المتعلقة 1999ٌتولى الرباسة، منذ العام 

 بؤلعاب القوى الروسٌة من أبرز عناصر الحملة االنتخابٌة لسباستٌان كو.

د الدولً أللعاب القوى بٌاناً أكدت فٌه وأصدرت لجنة االخبلق فً االتحا   

فتح إجراءات تؤدٌبٌة ضد أربعة اشخاص هم ؼابرٌٌل دولً المسإول السابق 

وباب ماسانا دٌاك أحد أبناء  2014عن مكافحة المنشطات حتى كانون اول 

المٌن دٌاك وفالنتٌن باالفنٌتسٌشؾ ربٌس االتحاد الروسً وأمٌن صندوق 

والمدرب الروسً فً مسابقات  2014ون األول االتحاد الدولً حتى كان

المشً آلكسً مٌلنٌكوؾ، وتجري التحقٌقات مع شخص خامس اٌضاً ولكن لم 

ٌتم اإلفصاح عن اسمه ألن أي اجراء تؤدٌبً بحقه لم ٌبدأ، حتى اآلن، والذي 

من الممكن أن ٌكون المٌن دٌاك نفسه. وكان القضاء الفرنسً قد أتهم المٌن 

ء الماضً، بقضاٌا فساد تتعلق بحملة مكافحة المنشطات فً دٌاك، األربعا

االتحاد الدولً. ٌذكر أن المٌن دٌاك كان قد اضطر الى االستقالة من منصبه 

كمدٌر تنفٌذي للتسوق فً االتحاد الدولً، بعد اتهامه بالفساد اٌضاً، فً مزاعم 

بثت احدى  تتعلق بالمنشطات والتستر على نتابجها خصوصاً فً روسٌا، بعد ان

المحطات األلمانٌة تقرٌراً كشؾ عن وجود عدد كبٌر من الحاالت المشبوهة 

. 2012 – 2001لرٌاضٌٌن نالوا مٌدالٌات عالمٌة وأولمبٌة بٌن 

[www.elmarada.org] 

 تسلسل زمنً لوقائع كشف فضٌحة الموندٌال األلمانً – 2

مانٌا منذ بؤل 2006التسلسل الزمنً لوقابع قضٌة بطولة كؤس العالم 

، 2015االدعاءات، التً نشرتها مجلة "دٌر شبٌجل" األلمانٌة، منتصؾ أكتوبر 

عن وجود مخصصات سرٌة لدى اللجنة المنظمة للموندٌال األلمانً استخدمتها 

من  2000لشراء أصوات باللجنة التنفٌذٌة لبلتحاد الدولً للعبة )فٌفا( فً العام 

 ٌال. أجل ضمان الفوز بحق استضافة الموند
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أكتوبر: أعلن االتحاد األلمانً لكرة القدم أنه ٌجري تحقٌقا بشؤن تقدٌم  16

ربما لم  2006من اللجنة المنظمة لموندٌال  2005أموال "إلى الفٌفا فً أبرٌل 

 تستخدم فً الؽرض المخصص لها )البرنامج الثقافً للفٌفا(". ".

ً كان لدٌها أكتوبر: ذكرت "دٌر شبٌجل" أن لجنة الملؾ األلمان 16

مخصصات سرٌة استخدمتها فً شراء أربعة أصوات حاسمة من األعضاء 

لضمان الفوز بحق االستضافة.  2000اآلسٌوٌٌن بتنفٌذٌة الفٌفا فً العام 

وأوضحت المجلة أن هذا المال كان مقدما من روبرت لوٌس درٌفٌوس الربٌس 

 ضٌة.السابق لشركة أدٌداس األلمانٌة لؤلدوات والمبلبس الرٌا

أكتوبر: استبعد فولفجانج نٌرسباخ ربٌس االتحاد األلمانً للعبة "تماما  17 

وبنحو مطلق" وجود أي مخصصات سرٌة، وأكد أنه لم تكن هناك أي عملٌة 

شراء لؤلصوات. كما استنكر فٌدور رادمان نابب ربٌس اللجنة المنظمة 

 ما تردد بشؤن شراء أصوات.  2006لموندٌال 

أسطورة كرة القدم األلمانً فرانز بٌكنباور ربٌس لجنة  أكتوبر: قال 18

، فً بٌان مقتضب أصدره 2006الملؾ األلمانً واللجنة المنظمة لموندٌال 

مدٌرو أعماله، "لم أرسل أي مال ألي شخص من أجل الحصول على أصوات 

وأثق فً أن أحدا من أعضاء  2006لضمان منح ألمانٌا حق استضافة موندٌال 

 ؾ األلمانً لم ٌقدم على هذا الفعل أٌضا". لجنة المل

أكتوبر: قال ممثلو االدعاء فً مدٌنة فرانكفورت األلمانٌة إنهم بدأوا  19

 "عملٌة رصد" التهامات محتملة باالحتٌال واالختبلس والفساد.

أكتوبر: استنكر نٌرسباخ االدعاءات مجددا واعترؾ بضرورة توجٌه  19

 ملٌون دوالر( إلى الفٌفا. 617ٌون ٌورو )مل 716استفسارات بشؤن تقدٌم 

أكتوبر: أعرب ثٌو تسفانتسٌجر الربٌس السابق لبلتحاد األلمانً للعبة  19

عن شكوكه بشؤن التحقٌقات  2006ونابب ربٌس اللجنة المنظمة لموندٌال 

الداخلٌة، التً ٌجرٌها االتحاد األلمانً فٌما أعلن ٌواخٌم لوؾ المدٌر الفنً 

 مانً دعمه لنٌرسباخ.للمنتخب األل
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أكتوبر: صرح نٌرسباخ فً مإتمر صحفً أن اللجنة المنظمة للموندٌال  22

لضمان دعم الفٌفا  2002األلمانً قدمت المبلػ المذكور سلفا إلى الفٌفا فً 

ملٌون ٌورو وذلك طبقا التفاق جرى فً  170الحقا للموندٌال األلمانً بمبلػ 

ري جوزٌؾ ببلتر ربٌس الفٌفا. وقال اجتماع خاص بٌن بٌكنباور والسوٌس

نٌرسباخ إن لوٌس درٌفٌوس هو من قدم هذا المال وأعاده للفٌفا حتى عاد مجددا 

. ولكن العدٌد من األسبلة واالستفسارات ما 2005إلى لوٌس درٌفٌوس فً 

 زالت مطروحة.

خ أكتوبر: أعلن مجلس إدارة االتحاد األلمانً لكرة القدم دعمه وثقته لنٌرسبا 23

على الرؼم من أن نٌرسباخ لم ٌعلن التحقٌق، الذي بدأه فً صٌؾ هذا العام، إال 

 قبل أسبوع واحد فقط.

أكتوبر: اتهم تسفانتسٌجر، فً تقرٌر آخر لمجلة "دٌر شبٌجل"،  23 

نٌرسباخ بالكذب، وقال "من الواضح أن لجنة ملؾ الموندٌال األلمانً لدٌها 

. وقال إن المال 2005ى علم بها منذ مخصصات سرٌة" وأن نٌرسباخ كان عل

المقدم من لوٌس درٌفٌوس ذهب إلى القطري محمد بن همام عضو اللجنة 

 التنفٌذٌة بالفٌفا، آنذاك، والذي عوقب، بعدها بسنوات، باإلٌقاؾ.

أكتوبر: اعترؾ بٌكنباور بارتكاب "خطؤ" فً عملٌة طلب استضافة  26

للبطولة كان ٌجب علٌها أال ترحب ، وقال إن اللجنة المنظمة 2006موندٌال 

 بتوصٌة من اللجنة المالٌة للفٌفا بالحصول على ضمان من الفٌفا.

 

أكتوبر: انتقل محامون من شركة "فرٌشفٌلدز بروكهاوس دٌرنجر" متعددة  27

الجنسٌات والمتخصصة فً المجال القانونً إلى مقر االتحاد األلمانً للعبة من 

 مبلػ المذكور سلفا إلى الفٌفا. أجل التحقٌق بشؤن تقدٌم ال

الثالث من نوفمبر: داهمت السلطات األلمانٌة مقر االتحاد األلمانً لكرة القدم 

ومنازل نٌرسباخ وتسفانتسٌجر وهورس تشمٌت السكرتٌر العام السابق لبلتحاد 

حٌث بدأت السلطات األلمانٌة تحقٌقا مع الثبلثة لبلشتباه فً تهرب ضرٌبً 

  ذا المبلػ إلى الفٌفا.ق بتقدٌم هٌتعل
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التاسع من نوفمبر: اعترؾ نٌرسباخ "بالمسإولٌة السٌاسٌة" عن تقدٌم هذا 

 المبلػ إلى الفٌفا وأعلن استقالته من رباسة االتحاد األلمانً للعبة. 

العاشر من نوفمبر: ذكرت صحٌفة "بٌلد" األلمانٌة أن أسطورة كرة القدم 

د فً اتفاق أبرم مع المشتبه به جاك وارنر األلمانً فرانز بٌكنباور كانت له ٌ

بحق استضافة  2000العضو السابق بتنفٌذٌة الفٌفا قبل أن تفوز ألمانٌا فً العام 

وأن وثٌقة االتفاق "ربما كانت محاولة رشوة" ووقعها بٌكنباور  2006موندٌال 

بصفته ربٌس لجنة الملؾ األلمانً، قبل أن ٌترأس، بعدها، اللجنة المنظمة 

بطولة. العاشر من نوفمبر: قال راٌنر كوخ الربٌس المإقت لبلتحاد األلمانً لل

لكرة القدم إن بٌكنباور وقع اتفاقا مع اتحاد كونكاكاؾ )اتحاد أمرٌكا الشمالٌة 

وأن  2006والوسطى والكارٌبً( للعبة قبل فوز ألمانٌا باستضافة موندٌال 

قبل أربعة أٌام من  2000ام وارنر وقع االتفاق نٌابة عن الكونكاكاؾ فً الع

لما . وجاء ذلك بمنزلة تؤكٌد 2006تصوٌت الفٌفا الختٌار البلد المنظم لموندٌال 

 جاء فً تقرٌر صحٌفة "بٌلد".

: نقلت صحٌفة "سودوٌتشه تساٌتونج" وشبكتا "إن.دي.آر" 2016ٌناٌر 

و"دبلٌو.دي.آر" التلٌفزٌونٌتان عن تحقٌقات شركة فرٌشفٌلدز أن االتحاد 

األلمانً تستر لسنوات عدة على وثابق وأدلة تشٌر إلى الفساد أو، فً األقل، 

 . 2006معامبلت سرٌة مثٌرة للشبهات تتعلق بكؤس العالم 

التاسع من فبراٌر: قال فٌدور رادمان أحد المقربٌن من بٌكنباور إن االتحاد 

و فٌما ٌتعلق مبلٌٌن ٌور 7.6األلمانً لكرة القدم ٌطالب بٌكنباور وآخرٌن بمبلػ 

بمدفوعات كؤس العالم. وبعدها بٌومٌن، قال رادمان لصحٌفة "دي فٌلت" إن 

 فاقٌة أبرمت مع وارنر "لطمؤنته".االت

فبراٌر: استقال هٌلموت ساندروك من منصب السكرتٌر العام لبلتحاد  26

األلمانً. وواجه ساندروك ضؽوطا كبٌرة بشؤن موعد علمه ونٌرسباخ بمسؤلة 

 مبلٌٌن ٌورو.  6.7ػ تحوٌل مبل
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الرابع من مارس: أصدرت فرٌشفٌلدز تقرٌرها ، وأكدت فٌه أنه لم ٌجر 

التوصل إلى أي دلٌل على شراء األلمان ألصوات من أجل الحصول على حق 

استضافة الموندٌال لكنها أشارت، فً الوقت نفسه، إلى أنها ال تستطٌع الجزم 

ة عبر حسابات بنكٌة منها بذلك. وذكرت أٌضا وجود مدفوعات ؼٌر واضح

 حساب ٌخص بٌكنباور.

مارس: أعلنت لجنة األخبلق بالفٌفا أنها فتحت تحقٌقات بشؤن فوز  22 

حٌث ٌتم التحقٌق مع ستة أشخاص من  2006ألمانٌا بحق استضافة كؤس العالم 

 بٌنهم بٌكنباور ونٌرسباخ وتسفانتسٌجر.

باخ، ربٌس االتحاد األلمانً ٌولٌو: قررت لجنة القٌم بالفٌفا حرمان نٌرس 25

السابق، وعضو مجلس الفٌفا ، من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم لمدة 

عام، إذ رأت الؽرفة القضابٌة أنه لم ٌكشؾ عن حقابق متعلقة باحتمالٌة وجود 

، ولكن لجنة األخبلق لم 2006سوء إدارة متعلق بمنح حق تنظٌم كؤس العالم 

 أو فساد محتملٌن". –تملة، فٌما ٌتعلق برشوة و تفحص انتهاكات أخرى مح

 [www.yallakora.com ] 

  ماهً أبرز الفضائح التً هزت عرش "مملكة" جوزٌف بالتر  – 3

اهتز من جدٌد عرش ربٌس االتحاد الدولً لكرة القدم "الفٌفا" جوزٌؾ ببلتر فً 

سة. زلزال قضابً ؼٌر مسبوق، اعتقل فً بحره مسإولون كبار بهذه المإس

ووجهت اتهامات بالفساد إلى "الفٌفا" تحت رباسة ببلتر فً مناسبات عدة، إال 

أنها لم تإثر على بقابه فً الرباسة لسنوات طوٌلة. فما هً أبرز تلك الفضابح 

 المفترضة؟

المسإولٌن فً االتحاد الدولً لكرة القدم "الفٌفا"، األربعاء،  عتقال عدد منا

عالمً، بسبب حجم القضٌة. وأعاد نقاشا  ضخما، وعلى نطاق بركانا فجر

قدٌما/ جدٌدا حول االتهامات بالفساد، التً، عادة، ما وجهت إلى هذه المإسسة. 

 .فً هذا المقال نتوقؾ عند أبرز هذه الفضابح المفترضة
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 1999انتخابات 

بعد عام من انتخاب جوزٌؾ ببلتر على رأس االتحاد الدولً لكرة القدم 

ٌزي دافٌد ٌلوب فً كتاب أن االنتخابات كانت مزورة. لكن كشؾ الكاتب اإلنكل

 .ببلتر خرج منتصرا بعد عرض القضٌة على القضاء

 "قضٌة شركة "إي إس إٌل 2001 

ٌّر حقوق بث مبارٌات كؤس العالم والعقود التجارٌة  كانت هذه الشركة تس

بعد قرار من القضاء السوٌسري. وحسب  2001"للفٌفا" وأعلن إفبلسها فً 

أحد التحقٌقات، تقاسم كل من الربٌس السابق التحاد كرة القدم البرازٌلً 

 1974رٌكاردو تاٌكسٌرا والربٌس السابق لـ"الفٌفا" جواو هافٌبلنج بٌن 

ملٌون ٌورو كرشاوى، كما أن ربٌس نادي كونموبول من  122مبلػ  1998و

 .البراؼواي كان له نصٌبه من الكعكة

ة القدم عٌسى حٌاتو كان أٌضا ضمن المتورطٌن. ربٌس االتحاد األفرٌقً لكر

شخصا آخرون لهم عبلقة بـ"الفٌفا" من إتاوات قدرت بـ  13كما استفاد 

( ملٌون ٌورو. وٌتهم جوزٌؾ ببلتر بؤنه ؼض الطرؾ عن هذه 98.1)

الممارسات عندما كان كاتبا عاما للمإسسة إال أنه انسل من هذه القضٌة انسبلل 

من منصبه كربٌس شرفً  2013فٌما استقال هافٌبلنج فً الشعرة من العجٌن، 

 .للفٌفا

 التشطٌب على بن همام من الفٌفا  2011

الخصم اللدود لجوزٌؾ ببلتٌر فً انتخابات رباسة "الفٌفا" السابقة، القطري 

محمد بن همام، والذي كان ٌشؽل منصب ربٌس الكونفدرالٌة اآلسٌوٌة وعضو 

، حرمه االتحاد الدولً لكرة القدم من ممارسة أي نشاط اللجنة التنفٌذٌة لـ"الفٌفا"

له عبلقة بكرة القدم إلدانته، عقب تحقٌق بالرشوة فً قضٌة شراء أصوات، إال 

 .أن المحكمة الرٌاضٌة ألؽت هذا القرار

 2014شبكة تزوٌر تذاكر موندٌال 
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دولٌة كانت تتاجر بتذاكر مزورة للمبارٌات  شبكة القضاء البرازٌلً فكك 

. وبٌن المتورطٌن فً هذه القضٌة شركة ٌدٌرها فٌلٌب 2014خبلل موندٌال 

 ببلتر ابن أخً جوزٌؾ ببلتر

 رفض نشر تقرٌر غارسٌا 2014 

القاضً األمرٌكً مٌخابٌل ؼارسٌا صاحب تقرٌر حول الشكوك، التً 

، 2022و 2018حامت حول منح قطر وروسٌا حق استضافة كؤسً العالم 

 17ٌس لؽرفة التحقٌقات ولجنة االخبلقٌات بـ"الفٌفا" فً استقال من منصبه كرب

. وسوغ المدعً األمرٌكً قراره بإحساسه بالعجز عندما 2014دٌسمبر 

 .رفضت "الفٌفا" نشر تقرٌره

 اتهام حٌاتو بالرشوة  2015

القناة األلمانٌة "أ إردي" بثت قبل أسبوعٌن فٌلماً وثابقٌا كررت فٌه فاٌدة 

، االتهامات 2022لسابقة عن ملؾ ترشٌح قطر لموندٌال الماجد، المسإولة ا

نفسها التً صرحت بها فً استجواب مع مجلة "فرانس فوتبول" فً دٌسمبر 

. أشارت الماجد إلى أسماء ثبلثة مسإولٌن عن الكرة فً أفرٌقٌا، وهم، 2014

فً الوقت نفسه، أعضاء فً اللجنة التنفٌذٌة لـ"الفٌفا"، حصلوا، على وفق 

ملٌون دوالر. كان عٌسى حٌاتو، ربٌس االتحاد األفرٌقً  15تها، على تصرٌحا

لكرة القدم ضمن هإالء المسإولٌن الثبلثة لكنه نفى هذه االتهامات، فٌما طرد 

 [ www.france 24. com] .المسإوالن اآلخران من المإسسة

 فضٌحة هزت الفٌفا – 4

كان االتحاد الدولً استفاقت أسرة كرة القدم العالمٌة على أخبار هزت أر

لكرة القدم، بعد توقٌؾ مسإولٌن فً االتحاد بتهم تتعلق بالفساد وتلقً الرشاوى، 

 .بطلب من السلطات األمرٌكٌة
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وقالت وزارة العدل السوٌسرٌة فً بٌان لها إن "ستة من مسإولً كرة القدم 

سبب اُعتقلوا فً زٌورخ أمس األربعاء فً انتظار تسلٌمهم للوالٌات المتحدة ب

 .اتهامات بالفساد فً االتحاد الدولً لكرة القدم، الفٌفا

وقالت صحٌفة "نٌوٌورك تاٌمز" إن المحتجزٌن من المسإولٌن البارزٌن فً 

الفٌفا وكانوا فً سوٌسرا لحضور المإتمر السنوي لبلتحاد الدولً لكرة القدم، إذ 

والمتربع على سنة  79سٌواجه الربٌس الحالً جوزٌؾ ببلتر، البالػ من العمر 

، منافسة من األمٌر األردنً علً بن حسٌن فً 1998عرش الفٌفا منذ سنة 

 .االنتخابات الرباسٌة، ؼًدا الجمعة

وٌؤتً هذا الخبر الذي هز عالم الكرة المستدٌرة بالتوازي مع فتح تحقٌق فً 

سوٌسرا حول شكوك حفت منح كبل من روسٌا وقطر شرؾ تنظٌم كؤس العالم 

 .على التوالً 2022و 2018لسنوات 

 ما هً التهم واالدعاءات؟

تراوحت التهم الموجودة فً ملؾ القضٌة الزلزال بٌن تبٌٌض األموال 

وإنشاء حسابات بنكٌة سرٌة والمبلٌٌن من الدوالرات من الرشاوى، وبحسب 

 .القضاء األمرٌكً، فإن الفساد متؽلؽل داخل الفٌفا

سإولٌن سامٌن فً الفٌفا، من بٌنهم م 7تم توجٌهها إلى  47وبلػ عدد التهم 

ناببً الربٌس، باإلضافة إلى خمسة شركاء، متهمٌن بـ"االبتزاز واالحتٌال 

 150عاًما، تلقى خبللها مسإولو الفٌفا أكثر من  25وؼسل األموال" على مدى 

 .ملٌون دوالًرا كرشاٍو خاصة لها عبلقة بعقود البث التلٌفزٌونً وعقود اإلشهار

صفحة كنتٌجة  167دابرة االدعاء األمرٌكٌة الوارد فً  وبحسب تقرٌر

لسنوات عدة من التحقٌق واالستقصاء، فإن عالم كرة القدم مرتبط بالعدٌد من 

الشركات الوهمٌة وبالتهرب الضرٌبً وبحسابات بنكٌة سرٌة، باإلضافة إلى 

 .استؽبلل الصفة لقضاء مآرب شخصٌة
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رات فً بنوك فً هونػ كونػ كما كشؾ التقرٌر عن وجود مبلٌٌن الدوال

وسوٌسرا، وشمل تحقٌق مكتب التحقٌقات االتحادي، اتحاد أمرٌكا الشمالٌة 

 .والوسطى والكارٌبً )كونكاكاؾ( فً مٌامً

 تظاهرات ومسابقات رٌاضٌة أثٌرت حولها شبهات

تم التركٌز خبلل تحقٌقات مكتب التحقٌقات االتحادي على كوالٌس منح تنظٌم 

، باإلضافة إلى منح الوالٌات 2010دورة كؤس العالم سنة جنوب أفرٌقٌا 

 .2011المتحدة األمرٌكٌة فرصة تنظٌم البطولة القارٌة "كوبا أمٌركا" سنة 

وبحسب وزٌرة العدل األمرٌكٌة، لورٌتا لٌنش، سجلت الرشوة حضورها فً 

 باإلضافة إلى وجود فساد 2011انتخابات ربٌس االتحاد الدولً لكرة القدم سنة 

فً أحد عقود اإلشهار التً عقدت بٌن المنتخب البرازٌلً لكرة القدم وإحدى 

 .شركات المبلبس والتجهٌزات الرٌاضٌة األمرٌكٌة

وفً قضٌة منفصلة، أعلن المدعً العام السوٌسري حصوله على وثابق 

رقمٌة من مبنى الفٌفا فً زٌورخ، فً إطار بحث قضابً ضد متهم لم ٌذكره، 

موال وتحوم حوله شكوك فً عبلقة بملفات منح روسٌا وقطر متهم بتبٌٌض األ

تنظٌم مسابقة كؤس العالم خبلل الدورتٌن المقبلتٌن، ولم ٌتم اإلعبلن عن هذا 

 .مارس حتى األمس 10البحث الذي انطلق منذ 

 من هً الشخصٌات المتهمة فً هذه القضٌة؟

أو سابقٌن فً  مسإولٌن حالٌٌن 9شخًصا من بٌنهم  14شملت دابرة االتهام 

الفٌفا، باإلضافة إلى خمسة مدٌرٌن لشركات تسوٌق مرتبطة بالهٌكل الرٌاضً 

 .األكبر فً العالم

 جٌفري وٌب: نابب ربٌس الفٌفا وربٌس الكونكاكاؾ

 إٌدواردو لً: عضو المكتب التنفٌذي للفٌفا والكونكاكاؾ

 خولٌو روخا: مكلؾ بالتنمٌة فً الفٌفا
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 ربٌس الكونكاكاؾ كوستاس تاكاس: عضو مكتب

 إٌؽوٌنٌو فٌؽورادو: نابب ربٌس الفٌفا

 رافاٌٌل إسكٌفال: عضو المكتب التنفٌذي التحاد أمرٌكا الجنوبٌة لكرة القدم

 خوزي مارٌا ماران: عضو لجنة تنظٌم األلعاب األولمبٌة عن الفٌفا

 نٌكوالس لوٌز: عضو سابق فً المكتب التنفٌذي للفٌفا

المكتب التنفٌذي للفٌفا ومتورط فً قضاٌا  جاك وارنر: عضو سابق فً

 رشوة أخرى

وٌبدو أن قابمة المتورطٌن أوسع من هذه القابمة، إذ سٌشمل التحقٌق 

ألٌخاندرو بوركازو، أرون دافٌدسون، هٌؽو جٌنكٌس، مارٌانو جٌنكٌس 

وخوزي مارؼٌلٌس باإلضافة إلى المتعاقدٌن مع الفٌفا المختصٌن بالتسوٌق 

 هم.كل

 ن أن ٌحدث لبالتر؟ماذا ٌمك

رفضت السلطات األمرٌكٌة اإلجابة عن جمٌع األسبلة المتعلقة بربٌس 

ا من أجل عهدة  ًٌ االتحاد الدولً لكرة القدم، الذي ٌخوض ٌوم الؽد، سباًقا انتخاب

 .خامسة على رأس المنظمة األثرى فً العالم

اسٌة لمدة وطالب أعضاء من االتحاد األوروبً بتؤجٌل إجراء االنتخابات الرب

ستة أشهر، لكون الزلزال الذي ضرب الفٌفا سٌشوش على العملٌة االنتخابٌة، 

 .حسب تقدٌرهم

من جهته، قال مسإول االتصال بالفٌفا أن ببلتر مازال ربًٌسا لبلتحاد الدولً 

 .وأنه سٌواصل المنافسة من أجل عهدة جدٌدة

اهٌر والفٌفا"، وعلق قاببلً: "حتًما إنها لحظات صعبة لكرة القدم وللجم

 ."وأضاؾ، عبر بٌان مقتضب، "ٌجب إبعاد المتورطٌن عن عالم كرة القدم

 لماذا انطلقت التحقٌقات من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة؟
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أسال إلقاء القبض على المتهمٌن من طرؾ الشرطة السوٌسرٌة بطلب 

أن أمرٌكً كثًٌرا من الحبر، وهو ما دفع وزٌرة العدل األمرٌكٌة لتوضٌح 

المتهمٌن تجاوزوا وخرقوا القانون ومسوا النظام المصرفً األمرٌكً، كونهم 

 .استؽلوا البنوك األمرٌكٌة إلجراء التحوٌبلت النقدٌة المشبوهة

وٌسمح القانون األمرٌكً بمتابعة السٌولة الموجهة إلى الخارج من البنوك 

مات المحلٌة عقب كل إشارة أو إعبلم من طرؾ بنك أو أحد مزودي خد

اإلنترنت، وهو ما ٌستعمل خاصة فً إطار الحرب على اإلرهاب أو قضاٌا 

 [ http://www.noonpost.net] .الرشوة

نخلص إلى القول إن الفضٌحة هنا ال تمس شخصاً واحداً وال موقعاً خاصاً  

)مهنٌاً مرموقاً( بل تمس اركان اتحاد دولً لكرة القدم. أي منظمة دولٌة اتهمها 

لرشوة أكثر من دولة لها تؤثٌر على المحافل الدولٌة مثل الوالٌات بالفساد وا

المتحدة وسوٌسرا.. اتهامات أخذت طابع الجرابم المنظمة، مثل تبٌض األموال 

وانشاء حسابات بنكٌة واالحتٌال واالبتزاز والرشاوى والتهرب الضرٌبً 

القدم  واستؽبلل الواقع لقضاء مآرب شخصٌة وتزٌٌؾ انتخابات دولٌة لكرة

وعقود اشهار وهمٌة وشملت الفضٌحة اعداداً كبٌرة من المتورطٌن بها بدًءاً من 

نابب الربٌس وانتهاًء بكل المتعاقدٌن مع الفٌفا المختصٌن بالتسوٌق. أقول 

 تضمنت هذه الفضٌحة ما ٌؤتً: 

 تجاوز القانون وخرقه. – 1

 استؽبلل النظام المصرفً فً تحوٌبلت مالٌة مشبوهة. – 2

تسخٌر شركات تسوٌق مرتبطة بالهٌكل الرٌاضً األكبر فً العالم لخدمة  – 3

 مصالح شخصٌة للقابمٌن على الفٌفا.

خلٌق بنا أن نقول عندما ٌتم تحوٌل مسار منظمة دولٌة عن هدفها الربٌس 

لخدمة مصالح ذاتٌة للقابمٌن علٌها، بعد ذلك، فضٌحة عالمٌة ألنها لم تإد 
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العاملٌن فٌها. إذن ٌمكن تحدٌد عناصر الفضٌحة على واجبها المنوط بها من 

 أنها تحدث: 

 داخل تنظٌم رسمً كبٌر الحجم وواسع االتصاالت. – 1

 ٌتم استؽبلل موارده المالٌة للخدمة الخاصة ولٌس العامة. – 2

 اختراقه القانونً فً التعامل التنظٌمً. – 3

 ه.عدم الموضوعٌة والعدالة والنزاهة فً إداء نشاط – 4

ال جرم، بعد ذلك، من القول إن ترددات فساد الفٌفا باتت عالمٌة بسبب كونها 

أكبر منظمة دولٌة ال تخص بلداً واحداً او قارة واحدة، بل الكون بؤسره وعندما 

ٌكون الفساد على هذا الحجم فؤنه ٌصل الى حالة الفضٌحة العالمٌة، ولٌس 

ٌة لهذه الفضٌحة فؤنها تكمن فً اإلقلٌمٌة أو الشخصٌة. أما الوظٌفة اإلٌجاب

استبصال الفاسدٌن ومراقبة مناشط القابمٌن علٌها، بنحو دوري ومستمر، 

 ومحاسبتهم عند تقصٌرهم.

ألن العالمٌن فً مثل هذه التنظٌمات العالمٌة ٌواجهون وٌخضعون   

إلؼراءات قوٌة تصدر من متنافسٌن لدٌهم جماهٌر ملٌونٌة فً انحاء العالم كافة 

املون مع شركات تسوٌقٌة متخصصة باللوازم الرٌاضٌة وٌتعاقدون مع وٌتع

إعبلمٌة واشهارٌة ذات عبلمات عالمٌة شهٌرة، وإزاء هذه  –وكاالت تلفازٌة 

المؽرٌات الضاؼطة والجاذبة تحصل حاالت فساد مالٌة تصل الى حالة 

تمس حٌاة الفضٌحة الكونٌة. ومن هنا ٌؤتً اهتمام علم االجتماع بالفضٌحة ألنها 

المجتمع وتنظٌماته الرسمٌة والقانون الوضعً واخبلقٌة الشعوب وعدم العدالة 

االجتماعٌة مع استؽبلل صبلحٌات المواقع القٌادٌة فً التنظٌمات العالمٌة لكً 

ترصد هذه االنحرافات حتى ال ٌتفشى الفساد عالمٌاً بٌن الدول. الملفت لبلنتباه 

اد الجنسً وال السٌاسً، بل المالً المحصور بٌن أن الفضٌحة هنا لم تؤخذ بالفس

أصحاب المواقع العلٌا بٌد أن جمٌع أنواع الفساد تشترك بالتجاوز القانونً 

 واختراق قواعده.
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 فضائح وصرح بّا غري وتشرت عميّا –/ ج 6

هذا النوع من الفضابح تكون مجافٌة ومنافٌة لؤلخبلق والمبادئ اإلنسانٌة    

 تصدر من الساسة وال من رجال الدٌن أو الرٌاضٌٌن، بل والدٌنٌة فقط، ال

الحكومة تشرؾ على الممارسات البلخبلقٌة وتقدم لها الرخص وتقدم االجازات 

 للعاملٌن فٌها وذلك لؤلسباب اآلتٌة: 

 الفقر المالً الشدٌد. – 1

 عادات اجتماعٌة محلٌة بمدٌنة خاصة. – 2

 موقع البلد السٌاحً. – 3

 لدخل الوطنً.انخفاض ا – 4

 إقامة المهرجانات واالحتفاالت الضخمة. – 5

 بطالة الشباب من الطالبات. – 6

 التجارة الجنسٌة. – 7

 كونها مصدر دخل إضافً. – 8

 لمعالجة االزمات االقتصادٌة. – 9

 لتوفٌر السٌولة النقدٌة. – 10

 انهٌار النظام السٌاسً ومجًء نظام آخر محله. – 11

 لعاهرات أنهن صاحبات مشارٌع استثمارٌة.النظر الى ا – 12

 االتجار بالبشر وؼسٌل األموال. – 13

 حكومة جنراالت. – 14

 طقوس جنسٌة شاذة. – 15
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 تحوٌل الجنس الى صناعة مزدهرة. – 16

 آثار لحرب أهلٌة. – 17

هذه األسباب كلها جعلت الحكومة تصرح بالدعارة الرسمٌة ولعب القمار   

والمبلهً واالتجار بالنساء وفتح استودٌوهات للتصوٌر  وترخٌص الكازٌنوهات

المسكرات والمخدرات من أجل تفعٌل األنشطة السٌاحٌة  المفضوح وتجارة

)السٌاحة الجنسٌة( لكن على الرؼم من هذه األسباب كلها ٌبقى الجانب 

 االجتماعً واألخبلقً مسمٌاً هذه التجارة بالفضٌحة.

من الفضابح الشاذة عن الفضابح، التً أدلؾ اآلن الى عرض هذا النوع 

 ذكرتها فً هذا المإلؾ نبدأها بما ٌؤتً: 

أعلنت منظمة مكافحة الفساد العالمٌة )أسكمن( فً تقرٌرها السنوي المسمى 

)مدن الخطاٌا( ألكثر الدول فساداً من حٌث االخبلق تضع فٌه الدول العشرة 

والدعارة والمخدرات وؼٌرها األولى من حٌث انتشار المبلهً اللٌلٌة والقمار 

وتختلؾ كل مدٌنة عن األخرى من حٌث التسهٌبلت، من الجرابم األخبلقٌة. 

 .التً تقدمها لروادها

 الصٌنٌة احتلت المرتبة األولى كؤكثر مدن الخطاٌا انحبلالً، هً دونغوانمدٌنة 

فً األصل واحدة من أهم المدن الصناعٌة فً الصٌن والواقعة فً مقاطعة 

دونج فً الجنوب، وأصبحت تعرؾ بؤنها عاصمة الجنس فً الببلد، جوان

وتعرضت هذه المدٌنة، مإخرا، النتقادات واسعة بسبب عاداتها وتقالٌدها 

فً هذه  .المستحدثة، التً تسمح للرجال باالحتفاظ بعشٌقات عدة، فً وقت واحد

 100م كل رجبل أما 89المدٌنة الصٌنٌة الؽرٌبة ٌفوق عدد اإلناث عدد الذكور 

امرأة، وٌمكن للرجل أن ٌقٌم مع عشٌقاته البلتً ٌدفعن ماالً مقابل االحتفاظ به 

ومواعدتهم إلسعاده، وٌمكن للرجل وعشٌقتٌه االثنتٌن السكن فً ؼرفة واحدة 

 .تفصلهما ستابر توفٌراً للمال وإٌجار المكان فً عبلقات أشبه بالجنس الجماعً

صوراً ٌظهر فٌها الرجال ٌقٌمون مع وتنشر الصحؾ الصٌنٌة، أحٌاناَ، 

عشٌقاتهم، وتحاول الحكومة الصٌنٌة شن حمبلت مكثفة على مدٌنة الخطٌبة 
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الصٌنٌة للقضاء على الظاهرة المخزٌة، لكنها تخمد قلٌبل وسرعان ما تعود 

وتجذب عدًدا كبًٌرا من ؼٌر المقٌمٌن فٌها وتقٌم العشٌقات المتعددات مع الشبان 

 .نه لعّل واحدة منهن تحظى به زوًجاوالؽرباء وٌدلل

وفى المدٌنة الؽرٌبة قد ٌحظى األثرٌاء بثبلث عشٌقات على األقل وٌتعرض 

 .للسخرٌة من له عشٌقة واحدة بسبب فقره وأنها تنفق علٌه

الساحلٌة عاصمة للبؽاء فً العالم، فالدعارة من  "باتاٌا تاٌالند"وتعد مدٌنة 

ا توجد بٌوت للبؽاء، وهناك أماكن أخرى ٌوجد األنشطة المصرح بها قانونا، كم

فٌها العاملون، فً هذا المجال، كالمطاعم والمراقص والبارات والفنادق، 

وتعٌش نسبة كبٌرة من النساء العامبلت فى هذا المجال فً أوضاع إنسانٌة 

حسب تقرٌر منظمة  %،52صعبة تحت رحمة القوادٌن، كما أن نسبة اإلٌدز 

  .وهً نسبة مرتفعة للؽاٌةالصحة العالمٌة، 

فً المكسٌك، الواقعة على حدود مدٌنة سان دٌٌجو األمرٌكٌة  تٌوانا أما مدٌنة

بوالٌة كالٌفورنٌا، فهً أكثر المدن التً تسهل تجارة المخدرات وتعاطٌها، 

ومدٌنة تٌوانا تعنى "قرب البحر"، وهً مدٌنة صناعٌة سٌاحٌة، واكتشفت فٌها 

ت من المكسٌك إلى الوالٌات المتحدة، وفى واحد من هذه أنفاق لتهرٌب المخدرا

طًنا من مادة المارٌجوانا المخدرة،  50متًرا تم ضبط  350األنفاق البالػ طوله 

  .والدعارة منتشرة وكذلك الجرٌمة المنظمة

حً كامل بهولندا للدعارة ٌعرؾ بالمنطقة الحمراء وهى علنٌة  أمستردامفً 

، وتوضع النساء فً الفتارٌن وعلى الزبون أن 2000ومصرح بها منذ العام 

ٌختار ما ٌرٌد، وهى تجارة مربحة للؽاٌة وتساعد على تنشٌط السٌاحة إلى 

درجة أن الحكومة عندما أرادت ترمٌم الحى تظاهرت المومسات رافعات 

هدم واجهاتنا نحن نرٌدها كما هً من دون تجدٌد"، وٌعمل   الفتات "توقفوا عن

من  755ص فً مجال تجارة الجنس فً أمستردام، وتؤتى آالؾ شخ 7نحو 

 .خصوصاً أوروبا الشرقٌة  المومسات من البلدان منخفضة الدخل،

ال ٌبقى دابماً فً الس فٌجاس، بلد الفضابح والجنس  الس فٌجاسما ٌحدث فً 

والقمار، ومن األشٌاء، التً تشتهر بها الس فٌجاس تصوٌر األفبلم الجنسٌة 
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العالم، ومن أشهر القوادات، هناك، من تعرؾ بـ "مٌس جولٌا"  وتسوٌقها عبر

التً وّردت فتٌات لعدد من رجال السٌاسة الكبار، أٌام حكم الربٌس بوش االبن، 

فٌما عرفت بفضٌحة مدام جولٌا، من بٌنهم دٌك مورٌس المستشار األسبق 

نس فً مدٌنة رٌو دي جانٌرو كل شًء ٌشجع على الج .للربٌس بٌل كلٌنتون

المهرجانات واالحتفاالت الشواطا فالسٌاحة الجنسٌة تشتهر بها المدٌنة، على 

الرؼم من أنها محظورة قانونا، وٌتم توزٌع كتٌبات على السٌاح بؤنواع النساء 

وجنسٌاتهن وكٌفٌة العثور علٌهن وأثمان كل واحدة، وتعد هذه المدٌنة األولى 

  .المهرجانات، مثل مهرجان السامبافً العالم فً الجنس السٌاحً، بخاصة أٌام 

تنتشر نوادي الجنس فً كل مكان وتصطؾ العدٌد من الشابات  روسٌا فً

الجمٌبلت بمٌكرو جٌب وأحذٌة عالٌة فً الشوارع الخلفٌة فً العاصمة موسكو 

لٌبعن أنفسهن، والتً باتت صناعة مزدهرة، وٌضم كل موقؾ لبابعات الهوى 

انتظار أدوراهن وٌضًء الزبابن لٌبل الشارع  فتاة ٌقفن فً صؾ طوٌل فً 30

 700و 100بؤنوار سٌاراتهم وٌطلب من كل زبون مبالػ تتراوح بٌن ما 

المثٌر  .دوالر، البلتً على الٌمٌن هن األجمل واألؼلى، وعلى الٌسار األقل ثمًنا

للشفقة أن أزواج الشابات هم من ٌدفعونهن لممارسة البؽاء وهن ؼٌر قادرات 

فٌهن، ومعظمهن ٌتعرضن   رب من قسوة وعنؾ العصابات التً تتحكمعلى اله

 .للخداع بالحصول على وظٌفة لٌقعن فرٌسة لبلتجار بالبشر

% من السكان من العاهرات وأن عددهن ٌبلػ 2تإكد اإلحصابٌات أن  دبىفً 

آالؾ من اإلٌرانٌات، واعترفت اإلمارات، ألول مرة،  4ألًفا من بٌنهن  30نحو 

فندق ٌعمل فٌها آالؾ  500عارة فً فنادقها، وأن فً دبى نحو بوجود د

الروسٌات فً مهنة الدعارة، وتنتشر أوكار الدعارة فً منطقة البراحة وناٌؾ 

ودٌرة وشارع الرقة الفاخر الملًء بالمومسات، فضبل عن شارع المرقبات 

 وٌتجول القوادون حول حانات الفنادق وتحاول العاهرات اصطٌاد الزبابن،

وقال الفرٌق ضاحً خلفان قابد عام شرطة دبى السابق: إن الدعارة وشرب 

الخمور فً دبى هو أمر ال ٌمكن السٌطرة علٌه أو منعه. وأضاؾ: إنها بلوى 

وهذه البلوى لؤلسؾ موجودة أٌضا فً البحرٌن تحدٌدا فً  .عامة لؤلسؾ
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برى للقبض ، وبعد صدور هذا التقرٌر أطلقت البحرٌن حملة كالمنامةعاصمتها 

من هذه  5على بابعات الهوى األجنبٌات البلتً ٌعملن فً الفنادق وأؼلقت 

المنشآت السٌاحٌة، بعد تورطها فً أعمال منافٌة لآلداب، وتم ضبط عدد من 

امرأة بعد هروب القوادٌن  300الشبكات، التً تروج للجنس ضمت نحو 

والؽرامة لسنوات قلٌلة الكبار، وعادة توقع المحاكم البحرٌنٌة عقوبات الحبس 

على المتهمٌن فً ممارسة الدعارة أو تروٌجها وترّحل األجانب إلى خارج 

الببلد، وحرك هذا التقرٌر فً البحرٌن الجدل القابم حول إباحة زواج المتعة 

لدى الطابفة الشٌعٌة وتم إصدار تشرٌع دستوري ٌعاقب مروجً زواج المتعة 

  .والزواج المإقت

عصابات الدعارة والمخدرات على نفسها اسم مبلبكة جهنم  فً برلٌن تطلق

ٌسمح بممارسة الدعارة، التً تلجؤ إلٌها الطالبات  برلٌنأو الباندٌدوز، وفى 

الجامعٌات من أجل اإلنفاق على الدراسة، وأٌضا بعض المهاجرات العربٌات، 

ن وتوجد فً متحؾ الفن الحدٌث مجموعة من الصور لبابعات الهوى وهن ٌعمل

فً ظروؾ البرد، وهً مهنة تلقى تعاطًفا من الشعب األلمانً وٌعدونهن من 

  .الفبات المهمشة التً بها حاجة إلى رعاٌة

آالؾ  5آالؾ إلى  3الدعارة ؼٌر قانونٌة وٌدخلها سنوٌا من  تل أبٌبفً 

مومس بطرق ؼٌر شرعٌة، معظمهن من روسٌا وٌستؽلهن الكٌان الصهٌونً 

أٌضا فً بعض أعمال الجاسوسٌة لمن تتمتع بجمال صارخ، للتروٌج للسٌاحة، و

وتجارة الجنس فً تل أبٌب مربحة للؽاٌة، إذ ربحت إحدى القوادات، والتً 

فتاة، وفى تل  18ملٌون دوالر بإدارتها لـ 13تعرؾ بـ"مدام تل أبٌب" نحو 

بٌت دعارة، كما أنها تحقق أرباحا طابلة بسبب سٌاحة  280أبٌب وحدها 

ألؾ سابح شاذ جنسٌاً إلى درجة أنها أصبحت  50الجنسً، إذ تستقبل الشذوذ 

ملٌون شخص على زٌارة بٌوت الدعارة  2تسمى "جنة الشواذ" وٌداوم نحو 

 – 9 – 18بتارٌخ  4552مجلة روز الٌوسؾ عدد ]  .شهرٌا، حسب اإلحصابٌات المتداولة

2015.] 



 

  316 

 

لفضٌحة االجتماعٌة من أجل توظٌؾ نموذجنا المعتمد فً هذه الدراسة عن ا

على هذا النوع من الفضابح العالمٌة وجدنا أن فاعل الفعل المنافً لؤلخبلق 

والمجافً لؤلعراؾ هو )المدٌنة( ولٌس السٌاسً أو صاحب النفوذ والسلطة أو 

الثروة وهً )دونؽوان وباتاٌا وتٌوانا وامستردام والس فٌجاس ورٌودي جانٌرو 

الذي وصم هذه المدن بالمدن المفضوحة فهً وروسٌا وبرلٌن ودبً(. أما من 

منظمة مكافحة الفساد العالمٌة )اسكمن( ولٌس الصحفٌٌن أو النقاد إذ تمٌزت 

)هذه المدن( بالدعارة والمخدرات والقمار وؼسٌل األموال، باإلضافة الى هذه 

 الممارسات المخترقة للقواعد القانونٌة فإن هناك أفعاالً منافٌة لؤلخبلق ومجافٌة

لؤلعراؾ كركن أولً للفضٌحة تمارسها مدٌنة "دونؽوان"، التً تسمح للرجال 

فٌها االحتفاظ بعشٌقات عدة، فً وقت واحد، وهنَّ اللواتً ٌدفعنَّ المال للرجل 

لكً ٌحتفظنَّ به واالستمرار بعبلقتهنَّ معه، وٌسمى "الجنس الجماعً" والشًء 

بامرأة واحدة. هذه الحالة مخالفة  المعاب على الرجل فً هذه المدٌنة إذا احتفظ

ومتعاكسة ومتناقضة مع األعراؾ االجتماعٌة فً كل مجتمعات العالم، التً 

ٌكون فٌها الرجل ٌصرؾ المال على المرأة لكً ٌحتفظ بها، ولٌس العكس وأن 

تعٌش مع الرجل أكثر من عشٌقة واحدة فً ؼرفة واحدة. أما الركن الثانً فً 

دافع الرجل هو الجنس والمال عموماً، وٌكون الركن هذه الفضٌحة فهً ان 

الثالث هو ان فعله هذا ٌتناسب طرداً مع مكانته بٌن النساء. أما الركن الرابع 

فهو نشر الصحؾ المحلٌة، هذه الممارسات المشٌنة وانتقادها بٌنما ٌكون الركن 

مها بشن الخامس منطوٌاً على اثارة الضجة فً احراج الحكومة الصٌنٌة مما تلز

حملة علٌهنَّ إال انها ال تستطٌع منع ذلك بسبب شٌوعها بٌن الناس. اما باقً 

األركان الثبلثة فبل تنطبق علٌها، أي توفر خمسة اركان فٌها هذا ٌكفً لتسمٌتها 

بالفضٌحة ألنها مرفوضة، رسمٌاً، من الحكومة وعرفٌاً من النوامٌس 

نة من منظمة عالمٌة فً محاربة الفساد االجتماعٌة لكنها مقبولة محلٌاً فقط ومدا

وهً )انسكمن(. جوهر الفضٌحة ٌكمن فً أن مجتمع مدٌنة دونؽوان ٌشجع 

على الجنس االجتماعً وٌمثل الخطٌبة الجماعٌة، التً تهدد بناء كٌان الخلٌة 

االجتماعٌة األولى )األسرة( وٌكون فاعل هذا الفعل المشٌن مالكاً للجاذبٌة وثرٌاً 
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ي لدٌه نفوذ اجتماعً ومالً ٌمارس المكر وال ٌتستر علٌه أو ٌسوؼه مالٌاً أ

 فهً فضٌحة من طراز خاص ٌختلؾ عن باقً طرز الفضابح فً العالم.

ننتقل، بعد ذلك، الى مدٌنة )بتاٌا التاٌلندٌة(، التً تمارس فٌها األفعال  

ً مهنة البؽاء المنافٌة لؤلخبلق )البؽاء( والمجافٌه للكرامة اإلنسانٌة للعاملٌن ف

الخاضعٌن لرحمة القوادٌن، هذا على صعٌد الركن األول. أما على صعٌد 

الركن الثانً فٌتمثل فً دافعه المالً والجنسً كشفت عنه منظمة الصحة 

العالمٌة وأعلنته منظمة مكافحة الفساد العالمٌة )اسكمن(، وهذا الركن الثالث 

% من سكان المدٌنة 52إصابة للفضٌحة. اما الركن الرابع فؤنه ٌنعكس فً 

 بمرض اإلٌدز، الذي ٌثٌر ضجة أخبلقٌة ٌتداولها الناس فً أحادٌثهم.

أعكؾ اآلن على فضٌحة مدٌنة )تٌوانا( المكسٌكٌة، التً تمارس فٌها األفعال 

المنافٌة لؤلخبلق والقانون والمتمثلة فً تجارة المخدرات وتعاطٌها، وهذا هو 

ارة والجرٌمة المنظمة. دافع هذا الفعل هو المال الركن األول فضبلً عن الدع

والجنس كهدؾ ثان كشفتها منظمة مكافحة الفساد العالمٌة وهذا ركنها الثالث أما 

الرابع فٌكمن فً التستر على اعمالها المشٌنة والمخالفة للقانون عبر أنفاق 

 لتهرٌب المخدرات، بٌنما ٌعكس الركن الخامس قوة هذه المدٌنة بالسٌاحة

 والصناعة والجرٌمة المنظمة معاً ومكرها. 

أعرج على أمستردام المتؤلقة فً فضٌحتها المنافٌة والمجافٌة لؤلخبلق   

والكرامة اإلنسانٌة فً أسلوب دعاٌتها للمومسات فً وضعها داخل فترٌنة 

لعرضهم على الزبابن )هذا الركن األول(، )والثانً( دافعه المال والجنس 

صاحبة السلطة والنفوذ، )ركن ثالث( وتستقطب الكثٌر من تدعمها الحكومة 

المومسات من الدول الفقٌرة، )ركن رابع( تتمٌز هذه الفضٌحة بؤنها مصدر 

استثماري حكومً )سٌاحً واقتصادي( ال تتستر علٌها، بل تعلن عنها ألنها 

مٌة تدر علٌها امواالً طابلة، اما الركن الخامس فؤن منظمة محاربة الفساد العال

أعلنت عنها ولٌس الصحفٌٌن او اإلعبلمٌٌن وهذا ٌعنً ان للفضابح وظٌفة 
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إٌجابٌة على الصعٌد االقتصادي واالجتماعً والسٌاحً على الرؼم من سلبٌتها 

 فً منافٌتها ومجافاتها لؤلخبلق.

إن تفٌد وتنفع الحكومة مالٌاً مستخدمة النساء مصدراً استثمارٌاً لها وتخفؾ 

ً مجال البطالة وتشؽٌل األٌدي العاملة فً الصناعة السٌاحٌة الضؽط علٌها ف

وجلب العملة األجنبٌة لها. فهً فضٌحة من الناحٌة األخبلقٌة لكنها تمثل 

استثماراً تجنً المال من خبلل تسخٌر النساء لؤلعمال المشٌنة وحصر الفساد 

 األخبلقً ضمن شرٌحة نسابٌة معلومة ومتحكم بها.

ع فً مدٌنة الس فٌؽاس ممثلة فضٌحة متنوعة ومتعددة الصورة أوسع وأنص

األلوان عبر نشاطها الحٌوي فً القمار والجنس وصناعة األفبلم المنافٌة 

لؤلخبلق )الركن األول( وتتعامل مع رجال السٌاسة فً جلب النساء لهم )ركن 

 ثانً( دافعها وهدفها المال والجنس )ركن ثالث( كشفت المنظمة العالمٌة للفساد

عنها )ركن رابع( ومثٌرة لؤلعجاب بٌن الناس )ركن خامس( ال تعد نشاطها 

هذا فضٌحة ألن الحكومة مستفٌدة من إٌراداتها المالٌة الضخمة الواردة من 

صناعتها الجنسٌة والسٌاحٌة مستخدمة الجنس والقمار مصدراً ؼنٌاً لبلستثمار 

ً فضٌحة أخبلقٌة بامتٌاز المالً فبل تتستر على نشاطها، بل تعمل دعاٌة له. فه

لكنها ال تعد كذلك على الصعٌد االقتصادي والسٌاحً واالجتماعً والصناعً. 

وهذا ٌعنً ان االخبلق لٌست دابماً هً الدافع الربٌس للحٌاة العصرٌة، بل 

المادة والشهرة والصناعة المنافٌة لؤلخبلق هً االساس سواء على الصعٌد 

 عً.الرسمً )الحكومً( أم االجتما

شبٌه هذه الصورة تؤتً مدٌنة رٌودي جانٌرو من حٌث عمل المجتمع على    

ممارسة األفعال المنافٌة لؤلخبلق والقانون فً تشجٌعه على الجنس )ركن أول( 

الذي ٌكون دافعه المال )ركن ثانً( ومعلن عنها من منظمة عالمٌة فً الفساد 

لمهرجانات واالحتفاالت )ركن ثالث( وتمارس المكر فً ممارسة الجنس عبر ا

)ركن رابع( وٌبمها مبلٌٌن الناس )ركن خامس( ألنها تستخدم الممارسات 

البلأخبلقٌة كمصدر استثماري فً السٌاحة الجنسٌة جالباً المال الوفٌر للحكومة 
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وللمجتمع. كذلك ٌعنً ان الحكومات الفقٌرة فً دخلها المالً تلجؤ الى األنشطة 

مة لتحصل على المال لتشؽٌل ماكٌنتها اإلدارٌة والسٌاسٌة المنافٌة لؤلخبلق القوٌ

واالقتصادٌة وتوظؾ األٌدي العاملة عندها وتجلب انظار العالم الٌها وهذا ٌكون 

على حساب مكانتها األخبلقٌة والقانونٌة والكرامة اإلنسانٌة ألنها جعلت المال 

مإقتة تخدم  والشهرة فوق كل اعتبارات إنسانٌة واخبلقٌة. أي شهرة آنٌة

أصحاب رإوس األموال والباحثٌن عن المتعة الفارؼة، أي شهرة تشبه فقاعات 

الصابون تظهر بسرعة لتختفً بسرعة ال أثر لها فً تارٌخ المدن العرٌقة فً 

 المعرفة والعلم والتجارة والطب والهندسة. 

بٌد أن روسٌا اختلفت فضٌحتها عن فضابح الس فٌؽاس ورٌودي جانٌرو   

حٌث مكوناتها وأسبابها التً تكمن فً انهٌار النظام السٌاسً وما ٌتعلق به من 

من موظفٌن فً االنساق البنابٌة الشٌوعٌة والحكومٌة فباتوا من دون مصدر 

مالً ٌعٌشون علٌه بعدما كانوا مترفٌن فً ظل حكمهم فحصلت بطالة هابلة 

االنخراط فً  لجٌش من العاطلٌن عن العمل مما أجبروا معها نساءهم على

الدعارة فؤمست روسٌا أكبر مصدر للدعارة فً العالم وأصبحت المنافسة بٌنهنَّ 

خارج روسٌا. معنى ذلك ان الركن األول فً التجافً األخبلقً قابم )ركن اول( 

دافعه المال )ركن ثانً( لم ٌكشؾ عنها الصحفٌٌن، بل منظمة عالمٌة )ركن 

)ركن رابع(. إنها فضٌحة افرزها تؽٌٌر  ثالث( احتماإهنَّ بالصناعة الجنسٌة

النظام السٌاسً، الذي أجبر المبلٌٌن من الروس على االنخراط فً الرذٌلة بحثاً 

عن لقمة العٌش وهذا، عادًة ما ٌحصل بعد كل انهٌار لحكومة وبعد كل حرب 

أهلٌة أو إقلٌمٌة أو عالمٌة. إنها مؤساة كبرى مفروضة ال بدافع الصناعة 

بل بدافع زوال نظام بكامله كان ٌعمل فٌه مبلٌٌن األفراد فباتوا من السٌاحٌة، 

دون عمل ومن دون مصدر رزق فاضطروا للهبوط إلى الهاوٌة وممارسة 

السلوكٌات البلأخبلقٌة لكً ٌعٌشوا. انها مؤساة مفضوحة ال ٌد لهم بها. فضبلً 

نس عن وجود عصابات منظمة تتاجر وتتحكم بالذٌن سقطوا فً هاوٌة الج

واالتجار بهم والحكومة ال تتدخل فً هذا الشؤن، وهذه فعبلً فضٌحة أخبلقٌة 

مجبرة ال مخٌرة سببها التؽٌٌر السٌاسً، الذي تم فٌه استبدال نظام بنظام آخر 
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مؽاٌر له فً المقاٌٌس كلها فحصل الفساد األخبلقً والمالً فكانت فضٌحة 

 بامتٌاز فاقت حدود بلدها.

رز الركن األول، بنحو جلً، مترادفاً مع الركن الثانً وفً مدٌنة دبً ٌب  

بالدافع المادي والجنسً للدعارة، التً وصلت الى وضع ال ٌمكن السٌطرة علٌه 

)ركن ثالث( ومرصود من منظمة عالمٌة )ركن رابع( متجولة فً المطاعم 

 البحرٌن.  –والفنادق )ركن خامس( والحالة مطابقة فً المنامة 

ختلؾ نسبٌاً فً مدٌنة برلٌن، التً تبرز الفضٌحة فٌها من لكن الصورة ت 

خبلل تسمٌتها بـ)مبلبكة جهنم( )ركن ثالث( بجانب الركن األول المنافً 

لؤلخبلق والثانً فً دافعها الجنسً، اما العامبلت فٌه فهنَّ من طالبات الجامعة 

حة والمهاجرات العربٌات، وهذا ركن جدٌد ٌمثل الركن األضعؾ فً الفضٌ

 لكنهم مرصودٌن من منظمة عالمٌة )ركن رابع(.

اخٌراً أشهر فضٌحة هً السابدة فً مدٌنة تل أبٌب، التً تبرز فٌها    

أركانها بنحو صارخ فاألول قابم والثانً سابد والثالث قابم والرابع عرؾ بجنة 

 الشواذ وهكذا.

نامً المدنً أمست ظاهرة متنامٌة مع ت –فالفضٌحة على الصعٌد الحضري 

مراكز المدن السٌاحٌة والعمرانٌة الجاذبة لبلستثمارات االقتصادٌة والترفٌهٌة 

مشجعة من قبل الحكومة، بنحو علنً ورسمً، من أجل كسب المال والشهرة 

الدولٌة من دون التستر علٌها عاكسة رواج النزعة المادٌة، بصفة طاؼٌة، على 

ة مربحة تخدم مصالح الحكومة األخبلقٌة عاّدة الفساد األخبلقً صناعة مشٌن

لكنها تهدم مصالح شعوبها األخبلقٌة والثقافٌة. أقول باتت الفضٌحة رسمٌة 

ٌّة اقتصادٌة )إنتاجٌة  ٌُنظر الٌها على انها صناعة سٌاحٌة  –علن استهبلكٌة( 

مستخدمة مصطلحاتها االستثمارٌة وهذا انحدار فً أخبلقٌة الحكومات الفاشلة 

لناجحة فً تنمٌة ثرواتها. والحظنا وجود اقتداء وتنافس بٌن فً تنمٌة شعوبها وا

هذه المدن فً تسخٌن فضابحها من أجل توهٌج شهرتها ؼٌر مبالٌة بكم من 

األفراد تلتهمهم نٌران هذا التوهج طالما هناك نجوم الفضابح مستفٌدٌن من هذا 
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ذه التوهج االشهاري المفسد لؤلخبلق والجماعات ولؤلسؾ هناك من ٌعّد ه

الحالة متمدنة تتطلبها مرحلة التطور المادي ؼٌر مدركٌن أن هذه الحالة تحمل 

فً طٌاتها بذور االنهٌار والفناء لكل تطور مادي، االنهٌار الساحق والماحق 

 لبذور النمو الطبٌعً فً عمر المدن العمرانٌة ومجتمعاتها المدنٌة.

رة أصبحت مصدراً من نردؾ بعد ذلك اعتراؾ )الكرملٌن( رسمٌاً بؤن الدعا

مصادر الدخل الى جوار تجارة السبلح التً احتلت روسٌا فٌها المركز الثانً 

عالمٌاً، بعد الوالٌات المتحدة، وقررت الحكومة تقنٌن الدعارة وفرض رسوم 

علٌها. وقالت صحٌفة )برافدا( الروسٌة ان تقنٌن الدعارة ٌؤتً فً إطار 

معالجة أزمات االقتصاد وتوفٌر سٌولة اإلجراءات، التً تتخذها الحكومة ل

 مالٌة. 

كانت روسٌا المصدر رقم واحد لتصدٌر الدعارة الى العالم بعد انهٌار  

االتحاد السوفٌتً األسبق. وآنذاك، سؤل مراسل صحفً وزٌر خارجٌتها ٌفجٌنً 

برٌماكوؾ عن األمر، فقال أفضل من تصدٌر السبلح. مع فرض )ضرٌبة 

ق الروسٌة مصدراً للخدمات الجنسٌة بنحو كبٌر ولن تقدم الدعارة( ستكون السو

العاهرات خدمة رخٌصة. وجعلت الحكومة العاهرات ٌقدمنَّ )شهادات السبلمة( 

للتؤكد من تمتع أجسامهنَّ بالسبلمة من األمراض الجنسٌة، وفً مقدمتها فٌروس 

ب نقص المناعة البشرٌة )اإلٌدز( وأٌد الفكرة نابب مجلس الدوما عن حز

 )روسٌا الموحدة( جوزٌؾ كوبوزون.

نشؤت مبادرة إباحة البؽاء من صندوق )شرطة اآلداب( ووصؾ مشروع 

القانون االتحادي بشؤن )تنظٌم الدولة والسٌطرة على الخدمات الجنسٌة( 

العاهرات بؤنهنَّ )صاحبات المشارٌع الفردٌة والبلتً ٌعملنَّ فً مجال تقدٌم 

)مستهلكً خدمات جنسٌة( وٌتناول مشروع خدمات جنسٌة( وعمبلبهنَّ بـ

القانون العبلقة بٌن )رجال االعمال( و)المستهلكٌن( وكذلك الضرابب وؼٌرها 

من الوكاالت الحكومٌة. وبدأت تجارة الدعارة الفعلٌة تزدهر فً روسٌا على 

الرؼم من معارضً قانون إباحة الدعارة، الذٌن ٌقولون إنه سوؾ ٌإدي الى 



 

  302 

 

ذه الظاهرة. واقترحت ناببة روسٌة على زبابن تلك البٌوت انتشار أكبر له

 الزواج من فتٌات الهوى لتجنب المبلحقات القضابٌة.

ورأت اولجاجا لكٌنا النابب من سان بطرسبورج ان الزبابن علٌهم االختٌار 

ٌورو وعقوبة سجن قد  1830ألؾ روبل نحو  100بٌن دفع ؼرامة قٌمتها 

. ولكن ٌوماً لكن ٌمكن 15ٌصل الى  هم تفادي هذه العقوبات إذ تزوجوا منهنَّ

مإٌدي تقنٌن الدعارة ٌرون انها ستإدي الى زٌادة تدفق السٌاح الراؼبٌن فً 

الجنس ربما تتحول الى صورة أقرب الى السٌاحة فً تاٌبلند، التً أصبحت 

مركز السٌاحة الجنسٌة فً العالم. والدعارة فً روسٌا كانت ؼٌر قانونٌة ولكنها 

روبل،  2000الى  1500ٌست جرٌمة خطرة فالعقوبة ال تتعدى ؼرامة من ل

جنٌهاً مصرٌاً ولكن المنخرط فٌها ٌعاقب بالسجن وأصبحت  150أي نحو 

الدعارة فً روسٌا أكثر شٌوعاً بعد اإلصبلحات العسكرٌة، التً نفذها بطرس 

وا ٌخدمون األكبر والتً خلقت فبة كبٌرة من الرجال ؼٌر المتزوجٌن، الذٌن كان

 19فً الجٌش وتزاٌد طلب هإالء الجنود على البؽاء. وبحلول أواخر القرن الـ

كانت الدعارة قانونٌة فً اإلمبراطورٌة الروسٌة وصدرت للعاهرات اٌضاً 

بطاقات هوٌة لونها أصفر وظهرت بٌوت الدعارة عدٌدة فً معظم المدن 

طٌة والطبقة العاملة. وتضمن العمبلء مجموعة متنوعة تتراوح بٌن االرستقرا

ومن الناحٌة القانونٌة سمج للنساء فقط بامتبلك بٌوت الدعارة ولٌس للرجال، 

لكن، فً الوقت نفسه، كانت الدعارة ؼٌر قانونٌة فً الشوارع ٌهٌمن علٌها 

 ( القط الروسً لتعرٌؾ القواد الرجل.Kotالذكور القوادون. وقد استخدم لفظ )

لسوفٌتً فً بداٌة عشرٌنٌات القرن الماضً، عاد ولكن، منذ تؤسٌس االتحاد ا

البؽاء مرة أخرى ؼٌر قانونً، ومع ذلك، خبلل سنوات ما بعد انهٌار االتحاد 

السوفٌتً، شهدت هذه الصناعة نمواً كبٌراً وبدءاً من أواخر التسعٌنٌات قدمت 

حكومة مدٌنة موسكو العدٌد من المحاوالت للقضاء على الدعارة فً روسٌا 

ً كانت تتركز على طول تفرسكاٌا، وهو الطرٌق الربٌس لموسكو وكانت والت

تسٌطر علٌه العصابات اإلجرامٌة المنظمة، التً كانت ترشو إدارات الشرطة 

روبل  100المحلٌة من أجل البقاء فً مجال االعمال المنافٌة لآلداب مجرد 
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على  للشرطً كانت تجعله ٌؽض البصر عن العاهرات. ومع ذلك تم القضاء

مشكلة الدعارة فً الشوارع وسط موسكو بنجاح مع تحسن الوضع االقتصادي 

وحكم الربٌس الروسً  2010حتى  2000فً النصؾ الثانً من سنوات 

فبلدمٌر بوتٌن وكانت روسٌا مصدراً ربٌساً لبلتجار بالبشر والعمل فً الدول 

ٌة، وكانت الدعارة المجاورة واإلقلٌمٌة فً روسٌا وأوروبا وآسٌا وامرٌكا الشمال

ؼٌر قانونٌة فً روسٌا والوالٌات المتحدة ولكن هناك الكثٌر من الحكومات 

تؽض الطرؾ عنها وتمنحها شرعٌة قانونٌة، منها األرجنتٌن وأرمٌنٌا 

وبنؽبلدٌش وبلجٌكا وفنلندا وفرنسا والهند وإسرابٌل وكازاخستان ولبنان الدولة 

 الوحٌدة فً العالم العربً.

نٌن الدعارة بعدما تمكنت روسٌا من زٌادة حجم صادراتها من وٌؤتً تق

% مقارنة بالسنوات 37( بنسبة 2014 – 2010األسلحة خبلل السنوات )

( محافظة على المركز الثانً فً التصنٌؾ العالمً كؤكبر 2009 – 2005)

 – 11 – 6( بتارٌخ 4559مصدر األسلحة التقلٌدٌة. ]مجلة روز الٌوسؾ )

2015 ] 

ا تكون الدعارة رسمٌة فً المجتمع فإن ذلك ٌعنً ان الحكومة تشرؾ عندم 

على نشاطها من حٌث سبلمتها من الناحٌة الصحٌة واخضاعها لدفع ضرٌبة 

مالٌة على دخلها واالعتراؾ بوجودها كمصدر للخدمات الجنسٌة عاّدًة العاهرة 

ؼبة فً صاحبة مشروع استثماري فردي لدٌها مستهلكون وجاذبة للسٌاحة الرا

الجنس. هذا التقنٌن ال ٌحصل إال عندما ترٌد الحكومة معالجة ازمة اقتصادٌة 

 تمّر بها وتحتاج الى توفٌر سٌولة مالٌة فً البلد.

وفً حالة روسٌا برزت أزمات اقتصادٌة وسٌاسٌة واجتماعٌة عدٌدة بعد 

ن انهٌار االتحاد السوفٌتً الذي ّسرح )آالؾ الحزبٌٌن والموظفٌن الحكومٌٌ

المحسوبٌن على النظام المنهار( من وظابفهم فؤمسوا من دون مصدر مالً 

ٌعٌشون منه األمر الذي أدى بآالؾ النساء اللواتً كنَّ ٌعملنَّ مع النظام السابق 

بالبحث عن عمل ٌعٌشن منه فلم ٌكن لدٌهن سوى االتجار بالبشر والسبلح 
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ومصدراً لهذه المهن  والبؽاء داخل روسٌا وخارجها فؤصبحت )روسٌا( منبعاً 

البلأخبلقٌة مما ساعد على انتعاش هذه المهن ومساعدة النظام الجدٌد فً حاجته 

للمال وتوفٌر السٌولة النقدٌة فسمحت لهإالء النساء بالعمل فً الدعارة لكً 

تحصل منهن على المال من خبلل فرض ضرابب على دخلّهن. فؤجازت 

جتها إلى المال حتى ولو جاء عن طرٌق ونظمت عملهن ال اعترافاً به، بل لحا

الدعارة أو تصدٌر السبلح فؤضحت الحكومة مصدراً للفضٌحة األخبلقٌة فً 

مجتمعها والمجتمعات األخرى )وهذا الركن األول( بدافع الكسب المادي )ركن 

ثانً( واعترافها رسمٌاً بذلك )ركن ثالث( وجعلها صناعة استثمارٌة بشرٌة 

 نحو علنً ولٌس سرٌاً.)ركن رابع( تمارس ب

إذن الفضٌحة ال تكون، دابماً، سرٌة ومن رجال مخالفٌن للقانون، بل من  

حكومة وبصفة علنٌة ورسمٌة وهذا تحول فً مفهوم الفضٌحة )ال أقول تطور( 

عكس تؽٌٌراً فً معاٌٌر الحكومة بسبب حاجتها إلى المال، األمر الذي جعلها 

على المبادئ األخبلقٌة إذ ان وجود هذا تجٌز النشاط الجنسً وتفضل المال 

التحلل األخبلقً بٌن افراد المجتمع ٌإدي الى تؤخٌر زواج الرجال والى الخٌانة 

الزوجٌة وجعل الكثٌر من الرجال ؼٌر المتزوجٌن ٌلجؤون الى البؽاء، وبالذات 

رجال المإسسات العسكرٌة واألمنٌة والساسة والى تصدٌع حٌاة األسرة ونزول 

د من النساء الى مٌدان النشاط الجنسً خارج حدود األسرة والكسب المالً العدٌ

منه بصفته مصدراً استثمارٌاً مقبوالً، وهذا ال اعّده أحد مزاٌا الحٌاة العصرٌة، 

بل احد ضؽوطات حٌاة نظام سٌاسً جدٌد تبلور على انقاض نظام قدٌم تم 

ل اإلنسانً واالتجار بالبشر انهٌاره جاعبلً عناصر النظام المنهار مصدراً لئلذال

وخضوعهم للعصابات اإلجرامٌة المنظمة الستؽبللهم. بمعنى ان الحكومة 

أضحت مصدراً للفضٌحة االجتماعٌة طمعاً بالمال المجنً منها وإذالل الجنس 

البشري لكً تعالج فٌها ازماتها المالٌة والسٌاسٌة، وهذا عمل ٌفترض ان ال 

لٌة وطنٌة واخبلقٌة تجاه رعاٌاها. إنها ظاهرة ٌصدر من حكومة مسإولة مسإو

مدانة ألنها ضد الحٌاة االجتماعٌة الطبٌعٌة للمجتمع لكنها لصالح الزمرة 

الحاكمة والمنتفعة. أال تستحق ان تدرس هذه الظاهرة، التً لم ٌتناولها علم 
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 االجرام وال العلوم السٌاسٌة؟ إذن، لٌتناولها الحقل الجدٌد حقل "علم اجتماع

 الفضابح".

حرّيً بنا أن نشٌر، فً نهاٌة حدٌثنا عن الفضٌحة المصرح بها ؼٌر المتستر  

علٌها، الى فضٌحة جواتٌماال التً تنطوي على دولة الجنراالت والمؽتصبات 

ولك ان تصدق أو ال تصدق ان ربع عدد فتٌات جواتٌماال من األطفال أصبحنَّ 

ألؾ امرأة  100اً فقط اؼتصاب عام 36أمهات )سفاحاً( فً بلد شهدت خبلل 

بنحو عنٌؾ احٌاناً بمباركة المتمردٌن الٌسارٌٌن المدعوٌن من وكالة 

ودعمهم، إذ استخدموا االؼتصاب مسرحاً  C.I.Aاالستخبارات األمرٌكٌة 

لئلذالل. الجدٌر بالذكر ان جواتٌماال من أعلى الدول فً معدالت حمل 

بلتً ال تتخطى اعمارهنَّ العاشرة. هً المراهقات عالمٌاً إذ تنجب الفتٌات ال

فتاة دون سن الرابعة عشر  5100الحقٌقة الصادمة فقد أصبحت أكثر من 

% من حمل الفتٌات من جواتٌماال، 30. والؽرٌب ان 2014أمهات فً العام 

التً ٌطلق علٌها بعض الناس اسم مدٌنة االشباح ٌكون نتٌجة االؼتصاب 

ع والؽرٌب ان العدٌد من الفتٌات الحوامل ال واالعتداء الجنسً وهو أمر شاب

ٌفهمنَّ الجنس وكثٌراً ما تكون جرٌمة ؼٌر معترؾ بها ألن الرجال ٌرون ان 

الفتٌات جزء من ممتلكاتهم. وعلى الرؼم من القوانٌن الصارمة التً تم إدخالها 

فً جواتٌماال للحد من االؼتصاب فً سن المراهقة إال ان ثمانٌة اشخاص فقط 

. ورصدت المصورة البرٌطانٌة 2012ت بحقهم احكام إدانة فً العام صدر

)لٌندا فورسٌل( فً اثناء رحلتها الى جواتٌماال للقاء الفتٌات هناك للتعرؾ، عن 

قرب على تلك الظاهرة المزمنة وقصصها المإلمة. واكتشفت ان جواتٌماال البلد 

مهات فً سن المراهقة الوحٌد الذي ولد فٌه ما ٌقرب من ربع جمٌع األطفال أل

اماً لم تتخَط  35كان هناك  2011وفً العام  13لم ٌصلنَّ حتى الى عامهنَّ الـ

 اعمارهنَّ العشر السنوات.

ووفقاً لتقرٌر فورسٌل فً صحٌفة دٌلً مٌل البرٌطانٌة فإن تلك األرقام ؼٌر  

صحٌحة وان حجم المعاناة أكبر من ذلك وٌسبب صدمة كبٌرة فً بعض 

األمر الذي ٌضع كبلً من األمهات وأطفالهنَّ فً خطر ممٌت حٌث ان النواحً 
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الوالدة فً سن المراهقات أمر مرعب وتسبب آلماً جسدٌاً ومعنوٌاً كبٌراً لهإالء 

الفتٌات أذ ان بعضهنَّ لم ٌسمعنَّ قط عن وسابل منع الحمل واستطاعت 

األمهات ونقلت المصورة البرٌطانٌة ان تلتقط صوراً تظهر المؤساة على وجوه 

المصورة البرٌطانٌة قصة الفتاة جلورٌا، التً لم تصل حتى الى سن الثالثة 

 22عشر وأصبحت حامبلً من عامل دي جً فً ملهى لٌلً ٌبلػ من العمر 

عاماً، وقالت جلورٌا انها تعرضت لبلؼتصاب لكنها، بالكاد، ال تعرؾ كٌؾ 

تؤثٌر سلبً إذ انها منعت حدث ذلك. وفً جواتٌماال الكنٌسة هناك كان لها 

محاوالت التثقٌؾ الجنسً، مما لعب دوراً كبٌراً فً ارتفاع عدد الفتٌات 

عاماً وفقاً لتقرٌر مرصد الصحة الجنسٌة واالنجابٌة، وقابلت  14الحوامل تحت 

)فورسٌل( فتاة تحدثت عن معاناتها حول تجربتها المرٌرة مع االؼتصاب. إذ 

عاماً  53بٌنما كان ٌؽتصبها رجل ٌبلػ من العمر  قالت انه تم ربطها فً شجرة

وقالت )مٌشٌل( البالؽة من العمر الثبلثة عشر انها تعرضت لذلك بٌنما كانت 

عابدة من المدرسة الى البٌت حٌث طاردها وربطها فً شجرة وأصبحت حامبلً 

 فً ابنتها اٌرٌكا ومٌشٌل هً االن حامل للمرة الثانٌة بعد ان باعتها أمها الى

سنة والتً  13رجل أكبر منها، والتقت المصورة الفتاة هاٌدي البالؽة من العمر 

 انجبت طفلها ماركوس.

واالؼرب ان الحكومة لم تحاول السعً للقضاء على هذا الوباء، لكن 

إذ  18األسبوع الماضً صدر قانون جدٌد لزٌادة السن القانونً للزواج الى 

حالة  2000كان هناك  2012ام سنة فقط، وفً الع 14كان فً السابق 

معروفة لفتٌات تحت الرابعة عشر أصبحنَّ أمهات. وٌعد استخدام االؼتصاب 

عاماً حتى منتصؾ  36إرث الحرب األهلٌة فً جواتٌماال، التً استمرت لمدة 

ألؾ امرأة خبلل تلك السنوات، بنحو عنٌؾ، ان  100التسعٌنات، اؼتصبت 

نهنَّ هنَّ اللواتً ٌإدٌنَّ العمل المنزلً كله، بما الفتٌات ٌعددنَّ مصادر الثروة أل

فً ذلك حلب الماشٌة وجلب الماء والحطب وحتى إذا لم ٌصلنَّ إلى سن الزواج 

فإن االباء ٌرؼمونهنَّ علٌه. واألؼرب ان الفتٌات اللواتً ٌتزوجنَّ من رجال 

ون طاعنٌن فً السن ٌمارسن الجنس خارج أطار الزوج إذ ٌحق للمرأة ان ٌك
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لها صدٌقها خارج أطار الزواج طالما انها لن تحمل منه، ومن المؤلوؾ ان 

ٌسمح الرجل ذو السبعٌن عاماً والمتزوج من فتاة تبلػ من العمر اثنتً عشر 

عاماً لها أن تمارس الجنس مع اصدقابها الصؽار فً السن. ومن بٌن أؼرب 

من األطفال فٌمكنها  الطقوس الشاذة هناك اٌضاً انه إذا كان لدى امرأة عدٌد

التخلً عن اثنٌن على األقل من أبنابها كهدٌة دابمة ألختها التً لم تنجب اطفاالً 

بموافقة زوجها وإذا لم ٌكن لدٌها اخوات فؤنها تتبرع ألي عضو فً اسرتها 

 [ 2015 – 11 – 27( بتارٌخ 4562بالطفل. ]مجلة روز الٌوسؾ )

وب بجمٌع أنواعها )طوٌلة األمد وقرٌبة تمٌط هذه الحالة اللثام عن ان الحر  

األجل، االهلٌة واإلقلٌمٌة( تفرخ فضابح أخبلقٌة مدمرة للحٌاة االجتماعٌة 

واإلنسانٌة واالقتصادٌة ال ٌمكن السٌطرة علٌها ألن ماكٌنة الحرب ال ترحم 

جدارتها فً  تبثتالجنس البشري بسبب هدفها القتالً الطاحن والمخّرب لكً 

عاماً فً جواتٌماال، منذ  36ؾ. فالحرب األهلٌة، التً استمرت القوة والعن

منتصؾ التسعٌنات وإلى اآلن، قلبت الكثٌر من موازٌن المجتمع السلٌم الى 

مجتمع منكوب بنكبات اجتماعٌة عدة أضرت بؤول خلٌة اجتماعٌة، وهً 

األسرة، من خبلل استخدامها للفتاة ولٌس للفتى فً االؼتصاب الجنسً، وهذه 

هً بداٌة الفضٌحة إذ انه ٌمارس على فتٌات صؽٌرات السن )قاصرات( بالقوة 

من المتمردٌن الٌسارٌٌن المدعومٌن من وكالة االستخبارات االمرٌكٌة 

مستخدمٌن االؼتصاب سبلحاً لئلذالل النفسً واالجتماعً فؤمسى االؼتصاب 

اول السعً امراً شابعاً بٌن مجتمع جواتٌماال إلى درجة ان الحكومة لم تح

إلٌقاؾ هذه الجرٌمة وال الكنٌسة قبلت بتثقٌؾ البنات جنسٌاً، بل منعت ذلك 

فؤضحت هذه الفضٌحة علنٌة ومقصودة )إلذالل المجتمع من خبلل استخدام 

أقذر وسٌلة وابشعها لٌمسٌن أمهات ال ٌعرفنَّ ما هو الجنس وال األمومة، وهذا 

حمة واإلنسانٌة تم سبلح بشري شرس ومتوحش وؼرٌزي ال ٌعرؾ الر

استخدامه من حركة سٌاسٌة ومدعوم من جهاز ٌعمل فً ارقى دول العالم 

)أمرٌكا( إال ان له هدفاً ال إنسانٌاً ٌستخدم االؼتصاب الجنسً لتركٌع مجتمع 

بذل ومهانة، وبعمله هذا ٌجعل او ٌإدي الى افساد اصؽر خلٌة اجتماعٌة، قبل 
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شري للثروة فً مجتمع زراعً ٌعٌش تشكلها من خبلل تهدٌم أنشط مصدر ب

على الزراعة وتربٌة الماشٌة المعتمدة على المرأة فً حلب المواشً وجلب 

الماء والحطب والعمل المنزلً وتزوٌجهنَّ لرجل طاعن فً السن ٌسمح لزوجته 

الطفلة أن تمارس الجنس مع اصدقابها من عمرها وعند االنجاب تتبرع ببعض 

ه تفتٌت ألصؽر خلٌة اجتماعٌة تمارس جمٌع هذه من أبنابها لآلخرٌن. ان

االنحرافات السلوكٌة ٌعلم من الحكومة والكنٌسة وال تمانع ذلك. فالفضٌحة هنا 

تكون متعددة ومتنوعة األوجه وتمارس، بنحو علنً، وبدعم من الحكومة 

 والكنٌسة ضحٌتها فتاة قاصرة حولتها )الحرب األهلٌة( الى أم صؽٌرة السن.

من هذا أن الفضٌحة لٌس بالضرورة أن تكون مستترة فً ممارستها نستنتج  

ألحد أركانها المنافٌة لئلنسانٌة والمجافٌة لؤلخبلق والقانون تمارس بصفة علنٌة 

من أجل إذالل أنشط وأصؽر عنصر بشري للثروة أال وهً الفتاة القاصر هذا 

 تماعً للقاصرة.فإن دافعها هو الجنس واالذالل النفسً واالج – 2اوالً اما 

 فاعلها هو الرجل مالك لقوة وممارس لعنؾ. – 3

 ضحٌتها هً الفتاة القاصرة. – 4

كشفتها تقارٌر الصحافة مثل دٌلً مٌل البرٌطانٌة ومرصد الصحة  – 5

 الجنسٌة واالنجابٌة.

 تمارس بعلن وعلم الحكومة والكنٌسة. – 6

مد تعلن صورتها انها فضٌحة اجتماعٌة افرزتها حرب أهلٌة طوٌلة األ 

البلإنسانٌة والبلأخبلقٌة على العالم تتحملها الحركة الٌسارٌة والحكومة 

االمرٌكٌة ألنهما مصادر فاعلة فً تخرٌب مجتمع بنابٌاً واخبلقٌاً ضد إنسانٌة 

 البنت القاصرة. 

إذن، هناك فضابح مستترة وأخرى ظاهرة وفً كلتً الحالتٌن هً متعمدة  

ة لها هدؾ جنسً ومالً وإذاللً لفتاة تكون فً معظم ولٌست عفوٌة أو عرضٌ

 حاالت الفضابح هً الضحٌة والجانً ٌكون رجبلً.
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اخٌراً نقول ان مصادر الفضابح العلنٌة والمتسترة هً الحرب 

واالضطرابات السٌاسٌة والمنافسة على االستحواذ على الثروة أو المنصب 

من لب مواضٌع علم االجتماع،  السٌاسً الرفٌع المستوى. هذه الفضٌحة أعّدها

التً تتوجب دراستها ألنها تعٌش فً الخلٌة األولى للمجتمع وتهدد كٌانها وتطل 

بظبللها على المجتمع وتعرقل وظابؾ االنساق االجتماعٌة فتمسً مشكلة 

 اجتماعٌة مركبة األطراؾ.  

 

 فضيخة وشؤولة غري وصرح بّا –/ ح 6

" إلى قاموس العراقٌٌن، حدٌثاً، منذ حكم دخلت عبارة "المقابر الجماعٌة   

تعبٌراً عن وحشٌة األنظمة التً  2003صدام حسٌن وشٌعة السلطة بعد العام 

حكمت العراقٌٌن وعدم انسانٌتها وعدم وطنٌتها، وتتضمن تلك المقابر رجاالً 

ونساًء واطفاالً وشٌوخاً قتلهم أو دفنهم احٌاء عبر مراحل زمنٌة متفرقة من 

ٌس لمدة محددة لمجامٌع سٌاسٌة وقومٌة وطابفٌة عوقبوا باإلعدام حكمهم ول

الجماعً ودفنوا بمبلبسهم. هذا النوع من العقوبة ٌمثل خوؾ النظام من 

معارضٌه ومن قوتهم وٌعكس اٌضاً وحشٌة حكام النظام وبربرٌتهم وعدم 

تمتعهم بسمات القٌادة الوطنٌة والحس اإلنسانً فلجؤوا الى هذا النوع من 

 العقاب.

ثم هناك مقابر جماعٌة فً تاٌلند تعود الى األقلٌة الروهٌنؽا ممن فروا من  

مٌانمار جراء االضطهاد الدٌنً والعرقً ووقعوا ضحاٌا ُتجار البشر فاستؽلوهم 

أسوأ استؽبلل وباعوهم وهربوهم مقابل مبالػ ضخمة ٌلزمونهم بها تحت رحمة 

 التهدٌد والتعذٌب.  

 للروهٌنغا.. اسرار وخفاٌاالمقابر الجماعٌة 

مقبرة جماعٌة فً تاٌلند تعود  32صدم العالم، قبل أٌام، باكتشاؾ أكثر من 

إلى أقلٌة الروهٌنؽا ممن فروا من مٌانمار جراء االضطهاد الدٌنً والعرقً 
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ووقعوا ضحاٌا لتجار البشر، فاستؽلوهم أسوأ استؽبلل وباعوهم وهربوهم مقابل 

 ا تحت التهدٌد والتعذٌب.مبالػ ضخمة ٌلزمونهم به

ولم تنطفا شرارة هذه األخبار المدوٌة حتى اكتشفت مقابر جماعٌة مماثلة 

فً مالٌزٌا، ونقلت وسابل اإلعبلم ونشطاء شبكات التواصل االجتماعً صورا 

 ولقطات عن هذه المقابر.

وفً هذا المقال، أحاول تسلٌط الضوء على هذه القضٌة وأكشؾ بعض 

ر، التً تسنى لً الوقوؾ علٌها أثناء زٌارة لبعض دول آسٌا، الخفاٌا واألسرا

قابلت خبللها أشخاصا عدٌدٌن من الروهٌنؽا رووا قصصا مؤساوٌة مرعبة 

بشؤن ما ٌجري للروهٌنؽٌٌن على أٌدي تجار البشر فً بعض الدول، التً لجؤوا 

 إلٌها أو فً أثناء عبورهم منها.

ر الجماعٌة فً تاٌلند بعد انتهاء قمة ومن المإسؾ حقا أن تؤتً فضٌحة المقاب

بؤقل من أسبوعٌن، إذ همشت القمة قضٌة الروهٌنؽا على الرؼم  2015آسٌان 

من األزمة، التً ٌعانٌها عدد من دول آسٌان منها. وعّدت مٌانمار على لسان 

وزٌر خارجٌتها وونا مونػ لوٌن أنه ال ٌوجد أي سبب لمناقشة قضٌة الروهٌنؽا 

، فً إقصاء واضح لقضٌة إنسانٌة محورٌة مشتركة بٌن معظم فً قمة آسٌان

 دول آسٌا.

وظهور هذه المقابر الجماعٌة للروهٌنؽا على السطح بعد قمة آسٌان مباشرة 

دلٌل واضح على أن المصالح االقتصادٌة والسٌاسٌة باتت هً المحرك األول 

كهذه بدأت  لتوجهات قادة اآلسٌان وسٌاساتهم، بؽض الطرؾ عن قضاٌا إنسانٌة

 تظهر آثارها وما زالت دوابر السٌاسٌة تحاول إخفاءها وتهمٌشها.

"تمثل اضطهاد الروهٌنؽٌٌن فً التمٌٌز العنصري والقتل واالعتقال التعسفً 

والمنع من البٌع والشراء وحظر التجوال ومداهمة المنازل واؼتصاب النساء 

 ومنع ممارسة الشعابر الدٌنٌة"
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 ألسباب الحقٌقٌةهروب الروهٌنغا... ا

قبل الخوض فً خفاٌا وقوع هإالء الروهٌنؽٌٌن، ٌجب أن نفهم جٌداً هنا 

دواعً فرار اآلالؾ من مسلمً الروهٌنؽا من موطنهم بوالٌة أراكان وأسبابه، 

فكل المإشرات على األرض تشٌر إلى أسباب معروفة باتت أقرب إلى سمع 

الروهٌنؽا المسلمة، منذ عقود،  العالم وبصره من أي وقت مضى، إذ تعانً أقلٌة

صنوفا من العذاب واالضطهاد والتضٌٌق فً العٌش، األمر الذي دفعهم 

 للهروب بحثا عن النجاة فً أي مكان.

تمثل هذا االضطهاد فً التمٌٌز العنصري والقتل واالعتقال التعسفً والمنع 

ومنعهم من البٌع والشراء وحظر التجوال ومداهمة المنازل واؼتصاب النساء 

من ممارسة الشعابر الدٌنٌة وؼٌر ذلك، حتى ؼدت الحٌاة أمام الروهٌنؽٌٌن فً 

وطنهم أراكان أشبه بكابوس مرعب ٌبذلون كل ما فً وسعهم للخروج مما هم 

فٌه من ضنك واضطهاد. ولعلنا نستطٌع اآلن أن ندرك المتسبب األول لكل 

ا التعسفٌة بحق الروهٌنؽا مؤساة الروهٌنؽا، أال وهو حكومة مٌانمار وسٌاساته

 الذٌن أصبحوا هدفا للسٌاسات والممارسات المستبدة كلها، منذ عقود طوٌلة.

وما هذه المقابر وأفواج البلجبٌن والعالقٌن فً البحار والحاالت اإلنسانٌة إال 

 بعض آثار هذا الطؽٌان المٌانماري الممنهج ضد أقلٌة مستضعفة فً وطنها.

مدٌر قسم آسٌا فً هٌومن راٌتس ووتش، براد وفً هذا السٌاق ٌصرح 

آدامز، "ٌصؾ الناجون كٌؾ ٌفرون من االضطهاد فً مٌانمار لٌقعوا فً أٌدي 

المتاجرٌن والمبتزٌن، وٌشهدون فً حاالت كثٌرة على وفٌات، كما ٌعانون من 

اإلساءة والجوع. وتوضح المقاببلت مع المسإولٌن وؼٌرهم أن هذه الشبكات 

اطإ مسإولً الحكومة فً مٌانمار وبنؽبلدٌش وتاٌبلند ومالٌزٌا، الوحشٌة، بتو

تتربح من البإس والفاقة اللذٌن ٌعانٌهما بعض األشخاص األكثر تعرضاً 

 لبلضطهاد واإلهمال فً العالم".
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 قصص أشبه بالخٌال

إنها قصص أشبه بالخٌال تلك التً ٌروٌها البلجبون الروهٌنؽٌون فً 

ثل تجربة ملٌبة بالؽرابب والعجابب، فكٌؾ بمن مالٌزٌا، مجرد سماعها ٌم

خاض تفاصٌلها وكان طرفا فً أحداثها. مقاببلت كثٌرة أجرٌتها مع أصحاب 

رحبلت الموت الذٌن فروا من جحٌم البوذٌٌن بوالٌة أراكان ؼرب مٌانمار 

وركبوا خبلل رحلتهم شتى أنواع الصعوبات. وهنالك آالؾ من المهجرٌن 

فً أثناء رحلتهم، وكل هدفهم هو الخبلص من جحٌم ابتلعتهم المحٌطات 

البوذٌٌن والفكاك من الخناق والحصار المفروض علٌهم فً االتجاهات كلها، 

والبحث عن العٌش بكرامة فً أي بقعة من األرض. وهنا ٌجب أن ندرك جٌداً 

أن االضطهاد الممنهج هو السبب الربٌس لهروب الروهٌنؽٌٌن بخبلؾ كثٌر من 

 هجرة التً ٌشهدها العالم الٌوم.ألوان ال

قصة مقابر الروهٌنؽا الجماعٌة أن هإالء الروهٌنؽٌٌن ٌضطرون فً أثناء 

هروبهم من مٌانمار إلى الوقوع فً قبضة تجار البشر الذٌن ٌعملون عبر شبكة 

واسعة بٌن كل من مٌانمار وبنؽبلدٌش وتاٌلند وإندونٌسٌا ومالٌزٌا وبعض الدول 

بنقلهم من موطنهم أراكان إلى بعض دول آسٌا،  األخرى، وٌؽرونهم

وٌوضعونهم فً سفن وقوارب مخصصة للبضابع وتكدٌسهم بؤعداد كبٌرة جدا، 

 وأثناء الرحلة هنالك ممارسات تعسفٌة وال إنسانٌة كثٌرة تمارس مع الضحاٌا.

فالمهربون ٌمنعون الطعام والشراب عن طالبً اللجوء وال ٌمنحونهم إال ما 

ء أرواحهم، ونظراً لظروؾ البحار والمحٌطات وانعدام الؽذاء والعبلج ٌكفً لبقا

 تحصل حاالت وفٌات كثٌرة.

وتتجه معظم سفن المهربٌن نحو تاٌلند لوجود مناطق جبلٌة عدٌدة ٌتم حبس 

الروهٌنؽا فٌها، بنحو ال إنسانً، وٌعذبونهم وٌضربونهم وٌمنعون عنهم الطعام 

طلوبة منهم قبل أن ٌتم إٌصالهم ألي دولة من والشراب حتى ٌدفعوا الفدٌة الم

دول آسٌا، وهنالك فً المناطق الجبلٌة وعلى بعد مبات الكٌلومترات أعد 
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المهربون أقفاصاً للحبس والتعذٌب، وحدثنً من عاش فً هذه األقفاص لبضعة 

أشهر كٌؾ كان تجار البشر والعاملون معهم ٌؽتصبون النساء المسلمات بنحو 

انوا ٌعذبون الروهٌنؽٌٌن بعد أن ٌتصلوا بذوي بعضهم لٌشعره علنً، وكٌؾ ك

 بحاجته إلى المال لٌسدد هذه المبالػ.

وقابلت عددا كبٌرا ممن أصبحوا معاقٌن بسبب ربط أرجلهم ومنعهم من 

التحرك وتعرضهم للبعوض واألمطار وتقلبات الطقس. وفً هذه الظروؾ 

تموت أعداد كبٌرة منهم، وٌدفنهم وجراء التعذٌب ومنع العبلج فً هذه الؽابات 

هإالء التجار إلخفاء آثار جرابمهم، ومن استطاع منهم دفع الفدٌة حولوه إلى 

أقرب دولة ٌستطٌعون إٌصاله إلٌها. هإالء المهربون مسلحون وٌملكون أرصدة 

ضخمة بسبب اتجارهم بالبشر، وتربطهم عبلقات مالٌة مع جهات أمنٌة وحرس 

 لدول حسب ما أوضحت منظمات حقوقٌة عالمٌة.حدود فً منافذ بعض ا

"حدثنً من عاش فً أقفاص تجار البشر لبضعة أشهر كٌؾ كانوا ٌؽتصبون 

النساء المسلمات، بنحو علنً، وقابلت عددا كبٌرا ممن أصبحوا معاقٌن بسبب 

ربط أرجلهم ومنعهم من التحرك وتعرضهم للبعوض واألمطار وتقلبات 

 الطقس"

 حلول مقترحة

حكومة مٌانمار تزعم فً السابق أن قضٌة الروهٌنؽا قضٌة داخلٌة كانت 

لببلدها وتخص الشؤن المحلً لها، وها هً القضٌة تفضح الحكومة المٌانمارٌة 

فً دعاواها وٌعترؾ العالم بهذه األزمة وتداعٌاتها على المنطقة بؤسرها، 

بمشاركة  وتحركت لها تاٌلند ودعت لمإتمر خاص لعبلج هذه القضٌة المتشعبة

دولة. وثمة بعض الحلول لمعالجة القضٌة ووقؾ حد لهذه األزمة اإلنسانٌة  17

 فً آسٌا:

على حكومة مٌانمار تحمل كامل المسإولٌة تجاه ما ٌحصل، فبسبب  -

سٌاساتها التمٌٌزٌة والعنصرٌة، وبسبب اضطهادها للروهٌنؽٌٌن أدخلت المنطقة 
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آالؾ من البشر راحوا ضحٌة  فً فوضى إنسانٌة وتسببت فً إزهاق أرواح

 سٌاساتها الرعناء.

على دول آسٌا أن تتحرك للضؽط على حكومة مٌانمار لتحمٌلها المسإولٌة  -

وإلزامها بإعادة حق المواطنة والحقوق المسلوبة كلها للروهٌنؽٌٌن حتى ال 

 ٌضطروا إلى الفرار والهروب من أراكان.

اربة االتجار بالبشر ومعاقبة ٌجب على دول المنطقة إبرام اتفاقٌة لمح -

المتورطٌن ومحاسبة الجهات المشاركة فً هذه العملٌة، وتؤسٌس لجنة علٌا 

 مشتركة لمتابعة أنشطة تجار البشر ومبلحقتها.

على دول آسٌا أن تلتزم بحماٌة البلجبٌن الذٌن ٌصلون إلى شواطبها، وأال  -

ٌة والعناٌة حتى تحل ترفض استقبالهم تحت أي ذرٌعة، مع توفٌر كامل الرعا

 أزمتهم وٌعودوا إلى وطنهم.

هنالك مجموعات مكونة من عاببلت وأفراد من الروهٌنؽٌٌن الهاربٌن  -

ُوضعوا فً محتجزات، منذ أعوام عدة، بحجة دخولهم الببلد بصفة ؼٌر 

قانونٌة. فعلى مسإولً هذه الدول إطبلق سراحهم والتنسٌق لترتٌب بقابهم بعٌدا 

 .عن المحتجزات

تكثٌؾ الرقابة الدولٌة على شبكات تجارة البشر ومحاصرتها والرقابة  -

 الصارمة على األجهزة العسكرٌة والحدودٌة المتورطة فً هذه العملٌة.

وأخٌراً فإن األزمة الحالٌة ألقلٌة الروهٌنؽا من اسوأ األزمات اإلنسانٌة التً 

جه هذا االستبداد ٌشهدها العالم، وال بد للعالم هنا أن ٌرفع صوته فً و

المٌانماري وٌعٌد لهذا الشعب المظلوم حقه لٌنعم بالحٌاة كباقً البشر. 

www.aljazzera.net  

 2001000وفً حرب البوسنة والهرسك حصلت إبادة جماعٌة قُِتل فٌها  

ذبحة سربرنٌتشا فً بوسنً مسلم بوساطة السلطات الصربٌة السٌاسٌة سمٌت بم

إذ كانت نٌة مبٌتة لقتل المسلمٌن البوسنٌٌن. ثم استهدؾ اؼتصاب  1995العام 

http://www.aljazzera.net/
http://www.aljazzera.net/
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النساء المسلمات فً البوسنة، بنحو خاص، وتشٌر تقدٌرات إلى أعداد النساء 

 301000الى  201000البلبً تعرضنَّ لبلؼتصاب ما بٌن 

[ar.m.wikipedia.org] 

ؾ األفراد دافعها التعصب العرقً والدٌنً هذه الفضابح لجرٌمة ضحٌتها اال

ضد المسلمٌن والمعارضٌن السٌاسٌٌن لنظام الحكم مع اؼتصاب جماعً للنساء 

المسلمات. أي وجود أركان الفضٌحة اإلجرامً والجنسً والسٌاسً وكشؾ 

التستر ٌتوجب من الباحثٌن االجتماعٌٌن دراسة آثار هذه الجرابم المتمثلة فً 

نً والعرقً واإلبادة الجماعٌة واالؼتصاب الجنسً واالتجار االضطهاد الدٌ

باألقلٌات العرقٌة على المجتمع اإلنسانً واألجٌال التً تلتهم لتكون دروساً 

بلٌؽة عن الممارسات الوحشٌة وما نجمت عنها عند األجٌال البلحقة فً 

 المسلمٌن.  –التاٌبلندٌن والبوسنٌٌن  –العراقٌٌن والروهٌنؽا 

 

 فضيخة وصوٌة غري وشؤولة –/ خ 6

صاحبها عبد السبلم عارؾ )الربٌس األول للجمهورٌة العراقٌة وثانً حاكم  

أو ربٌس دولة اثناء النظام الجمهوري( شؽل منصب اول ربٌس للجمهورٌة 

. أصبح بعد نجاح 1966نٌسان  13لؽاٌة  1963فبراٌر  8العراقٌة منذ 

مٌد عبد الكرٌم قاسم ربٌس الوزراء الحركة الرجل الثانً فً الدولة بعد الع

 وشرٌكه فً الثورة.

لكنه وقع فً براثن الؽرور عندما دخل بؽداد بقوات اللواء العشرٌن وسقط 

على أثر ذلك النظام الملكً فً ظرؾ ساعتٌن. وتعاظم ؼروره مع اشؽاله 

مناصب عدٌدة افقدته توازنه، إذ أصبح نابب القابد العام للقوات المسلحة ووزٌر 

الداخلٌة ونابب ربٌس الوزراء. وأصدر جرٌدة )الجمهورٌة( باسمه اول أٌام 

الثورة فكانت تطبع وتنشر فً صفحاتها األولى صورته ونصوص خطبه 

. 1986وُتصوره على انه بطل القومٌة العربٌة وحامٌها فً العراق. ]العارؾ. 

 [369ص. 
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جنسٌة وال هذا مجرد تعرٌؾ بصاحب الفضٌحة، انها لٌست سٌاسٌة وال 

رٌاضٌة وال دٌنٌة، بل هً مجافٌة للمسإولٌة القٌادٌة ومنافٌة لقٌادة جماهٌر 

ثابرة، لم تكن متستر علٌها، بل كانت مفضوحة امام الناس من المفصح عنها 

ٌّة تعّبر عن منطق  وتإكدها الوسابل اإلعبلمٌة المكتوبة والمصورة والَمحك

ر ثقافٌاً فضبلً عن ؼرور وعدم اتزان األمً شعبٌاً والجاهل اجتماعٌاً والفقٌ

شخصٌته. فكانت فضٌحته معّبرة عن خطبه الجماهٌرٌة الفارؼة من العقٌدة 

الثورٌة والمنطق السلٌم والتفكٌر الوطنً واللٌاقة القٌادٌة وجهله فً الخطابة 

لمسإول حاكم فً بداٌة الحكم الجمهوري، مما اساء إلى سمعة الثورة 

داٌة مٌبلدها ال ٌجٌد التفاعل االجتماعً الناضج والسلٌم. والجمهورٌة وهً فً ب

انها فضٌحة مختلفة عن مفهوم الفضابح التً اوردناها فً هذه المإلؾ إذ كانت 

خطب وتصرٌحات صادرة من ثانً حاكم فً العراق لكنها لم تكن مسإولة عما 

تصرح وتخطب به مصونة بحكم منصبها العالً وؼٌر مسإولة بحكم جهالته 

المدنٌة. لم تكن لدٌه ضوابط مقٌدة فً  –سطحٌة معرفته بالقٌادة الشعبٌة و

الخطب والحوار والحدٌث مع االخرٌن بسبب ؼروره العسكري وجهالته 

 السٌاسٌة وفراؼه الفكري.

 14ولكً أجول طرداً مع ما ذكرته آنفاً أدلؾ الى خطبه، بعد قٌام ثورة  

الثقافة العامة وجهالة االتصال  التً دللت على تسطح 1958تموز من العام 

الجماهٌري لقابد ثورة أطاحت بالحكم الملكً فً لقاءات شعبٌة حاشدة عدة 

واجهها هذا الحاكم الثانً بافتقار ثوري وقٌادي، لم ٌحترم موقعه كحاكم 

لجمهورٌة فتٌة تحصل، ألول مرة، فً تارٌخ العراق، ولم ٌحترم شعباً له تارٌخ 

واإلنسانٌة مما خلقت خطبه واقواله مجاالً للسخرٌة ٌتداولها فً الثقافة العربٌة 

العراقً األمً والمثقؾ والسٌاسً والحزبً والمدنً والعسكري فؤمست 

فضٌحة مجلجلة ٌخجل منها المواطن العراقً ألنها تصدر من زعٌم ثورة 

مجٌدة ٌقود شعباً له حضور ثقافً معروؾ وتدل اٌضاً على عدم اتزان 

ن النضج المهنً العسكري. جمٌع هذه الصفات جعلت منه شخصٌته وفقدا

مصدراً للتندر والسخرٌة واالستهزاء من أؼلب العراقٌٌن )عسكرٌٌن ومدنٌٌن، 



 

  317 

 

حزبٌٌن ومستقلٌن( فكان نموذجاً للفضٌحة السٌاسٌة لحاكم دولة لها وزن وتارٌخ 

ن، بعد أن وثقافة متمٌزة ٌتداولها العراقٌون، فً حٌاته، وبعد مماته، ولحد اال

مضى علٌها نصؾ قرن فكانت فضٌحة ٌخجل منها العراقٌون من شخص ٌجهل 

التخاطب الشعبً وفقٌر فً معرفته االجتماعٌة ال تخرج معرفته العامة عن 

المستوى العامً ألبناء شوارع بؽداد لكن منصبه الرباسً كان مستخدماً كؽطاء 

ة واالتصال مع الجماهٌر براق ٌؽطً جهله القٌادي وفجاجة أسلوبه فً الخطاب

العراقٌة، متوهماً ان عوام العراقٌٌن ومثقفٌه تنطلً علٌهم هذه القٌادة الفارؼة، 

ذات التصرؾ السوقً. لذلك وجدنا هذا النوع من الفجاجة القٌادٌة تمثل نموذجاً 

للفضٌحة السٌاسٌة التً سادت المجتمع العراقً ألكثر من أربعة سنوات فً 

 القرن العشرٌن.

 سجل منها ما ٌؤتً: ن

فً خطبة فً المعسكرات ٌستهل كبلمه بالسبلم علٌكم أبو خلٌل )أبو خلٌل 

توهماً منه بؤنه  كنٌة الجندي العراقً ٌطلقها العراقٌون على كل جندي(.

 متواضع وشعبً وؼٌر متعال علٌهم، بل قرٌب منهم.

لى أطلق فً الكثٌر من خطبه شعارات جدٌدة ال ربط بٌنها وال تهدؾ ا

مفاهٌم معٌنة، فتارة ٌقول إن جمهورٌتنا اشتراكٌة، وطنٌة، إلهٌة، خاكٌة.... 

وتارة أخرى ٌقول ال قصور، وال دور، ال حاكم وال محكوم، ال أحزاب، ال 

كتل، أمة واحدة وحزب واحد. ال شرقٌة وال ؼربٌة، ال جنوبٌة وال شمالٌة، ال 

اع بعد الٌوم، ال قصور، ال جونً وال جون بول، وإنما حمد وحمود.... ال اقط

ثبلجات... ال تلفزٌونات، ال تفاوت ال طبقات، وال جبلالت وال فخامات، بل 

 حرٌة وعدل ومساواة.

وتسببت له هذة الخطابات فً الكثٌر من ردود فعل لدى الجماهٌر وكانت 

سبباً فً التؤلٌب علٌه والتندر منه وأبعدته عن المسرح العسكري والسٌاسً. 

العادة مستحكمة به حتى عندما أصبح ربٌساً للجمهورٌة!! فقد قال،  وظلت هذه



 

  318 

 

ضاحكاً، فً احدى خطبه فً معسكر رانٌة أمام حشد من الضابط والجنود وقال 

 البامٌة انكلبت شٌخ محشً(. –)شاحجً 

 

 

 عبد السالم عارف رئٌسا  للجمهورٌة العراقٌة 

انه  –ة والتلفزٌون أحد كبار موظفً اإلذاع –ٌروي عبد الرحمن فوزي  – 1

كان ٌعمل مونتاج على خطب عبد السبلم الربٌس بؤمر من الدكتور بدٌع 

شرٌؾ ربٌس دٌوان رباسة الجمهورٌة بسبب ان الربٌس ال ٌؤخذ بنظر 

االعتبار الدبلوماسٌة والدولٌة ال سٌما تلك التً ٌنكت فٌها!! ومرة تناول 

وأخذ ٌسبه وٌشتمه  الربٌس عبد السبلم فً خطبة له أحد رإساء الدول

وٌنكت علٌه قاببلً: بشرفكم ٌا جماعة مو )صاحبنا( رأسه راس ثور!! وٌقول 

عبد الرحمن فوزي إن الشرٌط المسجلة علٌه تلك الخطبة كان قد وصل الى 

دار اإلذاعة... ؼٌر أن سكرتٌر رباسة الجمهورٌة عبد هللا مجٌد حضر بنفسه 

حذؾ نصؾ الشرٌط المسبب  وطلب شطب تلك الجمل من ذلك الشرٌط لذا

 لؤلحراج وأذٌع الصالح منه. 

كان عبد السبلم أحد زبابن المصور )جان( صاحب استودٌو بابل ومنذ أن  – 2

كان برتبة مبلزم، والمصور جان ال ٌصور ألحد خارج االستودٌو لذا كان 

ٌؤتٌه الربٌس للتصوٌر، وذات مرة أحس المصور ان عبد السبلم ضجر 

دي فؤجابه الربٌس عبد السبلم وهللا ٌا جان ان القٌام بانقبلب فسؤله، خٌر سٌ

 عسكري عندي أسهل من التقاط صورة!! 

تروي ابنة عبد السبلم، وفاء ان والدها اختلؾ مع والدتها فاستنجدت  – 3

بجدها )والد الزوجة( وحضر الوالد وأخذ ابنته وقبل الخروج من عتبة الباب 

ا عمً إذا اخذتها وهللا العظٌم راح اركب قال عبد السبلم لحماه: شوؾ ٌ

 دبابة وأجً أفلش بٌتكم وارجعها!!
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عندما قدم األمٌر بدر ابن االمام ٌحٌى إمام الٌمن الى بؽداد اصطحبه عبد  – 4

السبلم الى جامع اإلمام األعظم أبو حنٌفة إلداء صبلة الجمعة وبعد الصبلة 

حدث عن الثورة، التً أطاحت اعتلى عبد السبلم المنبر والقى كلمة طوٌلة ت

ًة  ٌَ بالنظام الملكً فً العراق واستشهد باآلٌة )إِنَّ اْلُملُوَك إَِذا َدَخلُوا َقْر

َة أَْهلَِها أَِذلًَّة(. وامتعض األمٌر البدر النتسابه الى العابلة  أَْفَسُدوَها َوَجَعلُوا أَِعزَّ

 ماهٌر. المالكة فً الٌمن وقد أصبح الخطاب موضوع تندر لدى الج

عندما عاد الوفد العراقً من زٌارة السد العالً بؤسوان بعد افتتاحه وهم  – 5

فً مطار القاهرة الدولً كان )خروتشوؾ( و)أبن بٌبل( و)جمال عبد 

الناصر( و)عبد هللا السبلل( واقفٌن فً المطار لتودٌع الوفد العراقً برباسة 

وؾ لزٌارة الجزابر عبد السبلم. وجه ابن بٌبل دعوة رسمٌة الى خروش

)نظراً لمواقؾ االتحاد السوفٌتً المإٌد لنضال العرب ومناصرة ثورة 

الجزابر( فرحب خروشوؾ بهذه الدعوة وأخبره أنه سٌقرر موعدها بعد 

ذلك، وهنا ألتفت عبد السبلم، الذي كان واقفاً قرب بن بٌبل وخروتشوؾ 

وشوؾ )لو تموت وٌسمع ما ٌدور بٌنهما، وطلب من المترجم ان ٌقول لخر

ما تشوؾ بؽداد( وترجم المترجم ما قاله حرفٌاً فاحتقن وجه خروشوؾ 

ونظر الى زعماء العرب وقال بعد ان انفجر ضاحكاً، )انتوا العرب 

 ماكرٌن(.

اثناء زٌارته إلى الشوملً تقدم المواطنون ببعض الطلبات منها توزٌع  – 6

شوملً. ورد الربٌس بؤنه األراضً على المستحقٌن وانشاء وتبلٌط طرٌق ال

سٌطلب من الجمعٌة ان تباشر بتوزٌع األراضً وسٌطلب من المسإولٌن 

إقامة الجسر أما عن تبلٌط طرٌق الشوملً فقال هازجاً: الشوملً الشوملً 

 ناركم وال جنة هلً!!

وفً خطاب القاه عند زٌارته مدٌنة الرمادي على الجماهٌر المحتشدة  – 7

ببلً: )ٌا أهل الرمادي... ٌامن ذرٌتم الرماد فً عٌون استهل ذلك الخطاب قا

 االعادي(.
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وفً خطاب فً مدٌنة البصرة قال: )ٌا أهل البصرة ٌا من زرعتم نومً  – 8

بصرة اشكركم وأرحب بكم وأرجو ان تقدموا لً بعد الخطاب هذا جاي 

نومً بصرة... ثم أضاؾ وٌا لها من إضافة حٌن وصؾ مدٌنة البصرة بؤنها 

 أبطن طاسة بالبحر ركاصة(.  طاسة

فً احدى خطاباته االرتجالٌة والتً تبث مباشرة كان أحد الجنود ٌصفق  – 9

بشدة كلما تحدث الربٌس أربع أو خمس كلمات، وعّد الربٌس ان هذا الجندي 

ٌقطع علٌه سلسلة أفكاره. وفعبلً تلعثم عبد السبلم مرات عدة بسبب دوي 

الربٌس إال أن ٌنحنً ارضاً وٌلتقط حجراً  تصفٌق ذلك الجندي، وما كان من

من على األرض وٌرمً به ذلك الجندي وٌقول له: ابن الكلب دخلٌنا نؤكل 

 خره.  

 فضيخة فولكص وادَ  –/ د 6

 فضٌحة انبعاثات الدٌزل السامة 

احتلت اخبار السقوط الكبٌر والمدوي لشركة فولكس واجن األلمانٌة ازمة 

ات الربٌسة لمعظم الصحؾ العالمٌة وتفاقمت ازمة عناوٌن االخبار فً الصفح

الشركة حول العالم مع توقعات بقرب انهٌار الشركة واعبلنها اإلفبلس التام 

على خلفٌة الفضٌحة الكبرى التً هزت الشركة بعد ان اعترفت رسمٌاً بالؽش 

فً نتابج االنبعاثات السامة للسٌارات العاملة بالدٌزل فً الوالٌات المتحدة. 

ملٌون من سٌاراتها فً المملكة  11كشفت فولكس واجن عن أن أكثر من 

سٌارة فولكس  508276المتحدة تؤثرت بفضٌحة انبعاث الدٌزل السامة وتشمل 

 79838سكودا و 131569سٌات و 76773منها أودي و 393450واجن 

 مركبة تجارٌة.

 EVOEA189وقالت فولكس واجن إن كل عمٌل برٌطانً ٌملك محرك 

سٌارته سٌتم تصحٌحه فً المستقبل القرٌب واالفراج عن تفاصٌل المركبات فً 

المتضررة لتجارة التجزبة فً األٌام المقبلة. فً حٌن أن أصحابها سٌتمكنون 

من التحقق، من خبلل عملٌة الخدمة الذاتٌة، إذا ما كان بسٌاراتهم حاجة إلى 



 

  321 

 

ملٌون  11لم أكثر من التعدٌل. ومن المتوقع ان تستدعً من جمٌع انحاء العا

 .2008سٌارة فولكس واجن دٌزل صنعت منذ العام 

وفً بٌان، قالت مجموعة فولكس واجن فً المملكة المتحدة: خطوة خطوة  

سوؾ ٌتم االتصال بالعمبلء المتضررٌن مع تفاصٌل عملٌة لتصحٌح سٌاراتهم 

ناحٌة الفنٌة فً المستقبل القرٌب، وفً الوقت الحالً، جمٌع المركبات آمنة من ال

وصالحة للسٌر. ولم تإكد فولكس واجن كٌؾ ستجري التعدٌبلت، وقالت إن 

ال تتؤثر وال نماذج البنزٌن وكذلك E76 السٌارات الجدٌدة، التً تملك محركات 

% 10. عدد المركبات المتضررة ٌعادل نحو TD1 78و TD1 76نماذج 

لٌون سٌارة مرخصة م 1112من سٌارات الدٌزل وتشٌر أحدث األرقام الى ان 

 لبلستخدام على الطرٌق فً المملكة المتحدة.

وقال وزٌر النقل باترٌك مالكوؼلٌن إن "أولوٌة الحكومة هً حماٌة  

الجمهور وإن فهم فولكس واجن فٌتم االتصال بجمٌع عمبلبها المتضررٌن فً 

رب المملكة المتحدة، لقد أوضحت للمدٌر العام أن هذا الحل ٌجب أن ٌنفذ فً أق

وقت ممكن وتتوقع الحكومة من فولكس واجن أن تحدد بسرعة الخطوات 

المقبلة لتصحٌح المشكلة ودعم أصحاب هذه السٌارات التً لم ٌتم شراإها 

بالفعل فً المملكة المتحدة. اعترفت فولكس واجن، فً وقت سابق من هذا 

لعالم تم ملٌون من المركبات العاملة بالدٌزل فً جمٌع انحاء ا 11الشهر، أن 

تجهٌزها ببرامج مهزومة توهم المجّرب إن سٌاراته تناسب المعاٌٌر البٌبٌة. 

بدأت وزارة النقل بتحقٌق سٌشمل اختباراً لمقارنة النتابج المعملٌة مع انبعاثات 

القٌادة فً العالم الحقٌقً. وقالت فولكس واجن انها ستقدم الحلول التقنٌة الى 

 [ motorshow.me]. 2015بر السلطات المختصة فً شهر أكتو

 ٌورو وراء فضٌحة فولكس واجن 300

ٌورو فً كل سٌارة فولكس واجن مصنعة للوالٌات  300توفٌر مبلػ    

المتحدة هّزت ثقة الناس بالمجموعة العمبلقة لصناعة السٌارات األلمانٌة. 

الخبلصة، تورطت الشركة بفضٌحة قد تبقى تداعٌاتها لسنوات، بعدما خلصت 
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ملٌون من سٌاراتها فً العالم مزود ببرنامج ؼش. بدأت  11ارٌر الى ان التق

عندما ارادت المجموعة األلمانٌة تطوٌر محركات  2005الحادثة فً العام 

الدٌزل فً الوالٌات المتحدة، وهً تكنولوجٌا قلٌبلً ما تستخدم فً صناعة 

ٌر انبعاثات السٌارات االمرٌكٌة المحلٌة. لكن الشركة اصطدمت بمشكلة معاٌ

"أكسٌد النٌتروجٌن" فهً أكثر صرامة فً الوالٌات المتحدة مما هً علٌه فً 

أوروبا، وتالٌاً فمن الصعب على محركات فولكس واجن احترام هذه المعاٌٌر 

الحازمة نظراً النبعاثات أكسٌد النٌتروجٌن بكثرة من هذا النوع من المحركات، 

 ما الحل؟

مة التجارٌة فولفؽانػ بٌرنهارد والمهندس بادئ األمر فّكر ربٌس العبل

رودولؾ كرٌبس بنموذج محرك )نظٌؾ( أي ٌستطٌع دمج تقنٌة تنص على 

الحد من انبعاثات أكسٌد النٌتروجٌن ؼٌر أن الشركة واجهت مجدداً عقبة أخرى 

ٌورو لكل سٌارة. الحل بالتبلعب  300تتمثل فً تكلفة تركٌب هذا الجهاز مبلػ 

. هذا ما خلصت الٌه الشركة. ففً خضم السعً لتخفٌؾ تكلفة فً محرك الدٌزل

اختارت فولكس واجن تثبٌت برنامج لبلحتٌال على  2007التشؽٌل فً العام 

اختبارات االنبعاثات فً الوالٌات المتحدة، اختارت المجموعة االستؽناء عن 

عب ٌورو لكل مركبة لصالح برنامج للتبل 300تكنولوجٌا من شؤنها ان تكلفها 

فً االختبارات. اما الشركة األلمانٌة بوش التً وفرت أجهزة االحتٌال فقد 

 حذرت فولكس واجن من أن ذلك ؼٌر قانونً وٌجب استخدامه داخلٌاً فقط.

 ملٌارات الدوالرات غرامة

ملٌار دوالر فً  18تشٌر األرقام األولى، التً نشرت، الى ؼرامات من   

ملٌار دوالر لتؽطٌة  6.5مجموعة سبق وأنفقت الوالٌات المتحدة. فً حٌن ان ال

نفقات الفضٌحة من استرداد السٌارات مع هذا النوع من المحركات الى إعادة 

تفعٌل معاٌٌر المحركات مروراً بتؤثٌر ذلك على المبٌعات، ناهٌك عن إمكانٌة 

ارتفاع فاتورة الفضٌحة نظراً للشكوى المقدمة. ومن الناحٌة اإلدارٌة كلفت 

ة الربٌس التنفٌذي مارتن فٌتركورن منصبه إذ استقال وخلفه ماتٌاس القضٌ
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مولز مدٌر بوش وٌبقى السإال: لماذا اختار الصانع األلمانً تثبٌت برنامج على 

 300مركبات الدٌزل للتبلعب فً نتابج اختبارات االنبعاثات؟ هل توفٌر مبلػ 

العمبلقة؟  ٌورو لكل سٌارة ٌستحق عناء زعزعة الثقة بهذه المجموعة

[m.radiosawa.com] 

أما تداعٌات هذه الفضٌحة فؤنها سوؾ تإثر على االقتصاد األلمانً وستسبب 

تراجعاً لمبٌعات فولكس واجن فً أمرٌكا الشمالٌة واضراراً بموردي سٌاراتها، 

وقد تإدي الى تقوٌض شعار "صنع فً المانٌا" علماً أن شركة فولكس واجن 

ة السٌارات فً المانٌا ومن أكبر أرباب العمل فً هً من أكبر شركات صناع

ألفاً وباعث الشركة نحو ستمابة ألؾ سٌارة فً أمرٌكا  270الببلد إذ توظؾ 

مبلٌٌن  9.5% من أجمالً مبٌعاتها العالمٌة البالؽة 6العام الماضً أي نحو 

 [ aljazeera.net]سٌارة. 

 فضٌحة فولكس واجن تهدد اقتصاد ألمانٌا

ما تقدم، سنجد أن الفضٌحة الصناعٌة تختلؾ عن السٌاسٌة إذا محصنا 

والجنسٌة والمالٌة والعابلٌة من حٌث طبٌعتها الصناعٌة التً تكشؾ ادانتها 

اإلنتاجً المؽشوش، الذي ٌخدع الزبابن وبالذات عندما ٌصدر من شركة 

صناعٌة عالمٌة لها وزن عالً بٌن المجموعة العمبلقة فً صناعة السٌارات 

فوكس واجن إذ هناك معاٌٌر صناعٌة تخضع لها معامل اإلنتاج قبل خروج مثل 

المنتج للمستهلك لكً ال تقّصر أو تخدع الزبون، وبالذات عندما تكون هناك 

منافسة صناعٌة بٌن الدول المنتجة للسلعة نفسها. وال جرم من القول أن 

عل كل منهما المنافسة بٌن الشركات أو أصحاب المواقع العلٌا والمتمٌزة تج

ٌراقب اآلخر لكً ٌكون أفضل منه وٌوسع من شعبٌته وشهرته لكً ٌستمر فً 

ارتقاء مكانته فً السوق وبٌن الناس، وهذا ٌجعل من أداء المتنافسٌن دابم 

الٌقظة والحذر فً تقدٌم أفضل الخدمات للمستهلك. إال ان طمع شركة فولكس 

ٌارة جعلها تفضح نفسها ٌورو فً انتاج كل س 300واجن فً توفٌر مبلػ 

وتزعزع ثقة العالم بها، بعدما كانت من الشركات العمبلقة فً العالم. فضبلً عن 
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تؤثٌرها على االقتصاد األلمانً وتراجع مبٌعاتها واالضرار بموردٌها، بل حتى 

على الصناعة األلمانٌة. هذا الطمع األلمانً الجزبً واالحتٌال فً تجهٌز 

دٌزل فً جمٌع انحاء العالم ببرامج مهزومة توهم المجّرب المركبات العاملة بال

ملٌون سٌارة  11أن سٌارته تتناسب مع المعاٌٌر البٌبٌة فكانت النتٌجة انتاج 

مزودة ببرنامج مؽشوش. فً الواقع ان تداعٌات الؽش فً اإلنتاج ال تكمن فً 

مت بالؽش، ملٌار دوالر، بل بسمعتها التً وص 18الؽرامة المالٌة، التً قدرها 

وهً وصمة ستلحقها لسنوات عدة ألنها شملت آالفاً، بل مبلٌٌن من الناس 

العاملٌن فً صناعتها وعلى االقتصاد األلمانً. ولما كانت شركة فولكس واجن 

بهذا الحجم والشهرة الصناعٌة العالمٌة فؤن احتٌالها وؼشها فً صناعتها أخذ 

تصادٌاً ودولٌاً ٌتناسب طرداً مع مساحة عالمٌة كبرى إعبلمٌاً وصناعٌاً واق

وزنها الصناعً واالقتصادي والدولً وهذا ٌجعلنا كباحثٌن فً علم االجتماع 

تناول هذا التؤثٌر االقتصادي على المستوى المعاشً للعمال والمهندسٌن 

واالدارٌٌن العاملٌن فً مصانع فولكس واجن واحتسابها فضٌحة ألنها لوال 

فً استخدامها لمعاٌٌر االنبعاثات ألكسٌد النٌتروجٌن  صرامة الوالٌات المتحدة

واهتمام وزٌر النقل البرٌطانً باترٌك ماكلوؼلٌن فً حماٌة الجمهور والزام 

الشركة بوجوب حل المشكلة بؤقرب وقت ممكن لما انكشؾ االحتٌال والؽش 

الذي مارسته شركة فولكس واجن. إذن، حصل كشؾ المتستر علٌه من ؼش 

كبر شركة صناعٌة فً العالم قد تإدي الى انهٌارها وإعبلن افبلسها، واحتٌال أل

وبدأت إجراءاتها باستقالة ربٌسها التنفٌذي ومدٌر بورش. إذن، ال مناص من 

تناول االحتٌال الصناعً، الذي ٌإثر على البٌبة الطبٌعٌة فً المدن، وال مشاحة 

، بدوره، ٌإثر على اٌضاً من دراسة تردداته على االقتصاد والصناعة، الذي

بطالة العمال والمهندسٌن واالدارٌٌن الذٌن ٌعدون بالمبلٌٌن وهذا ٌستوجب 

 دراسته اجتماعٌاً. 

 

 فضائح رؤساء مجّوريات وذى احلياة  –/ ر 6
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فضابحهم تمثل نوعاً خاصاً من الفضابح التً تناولناها فً هذا المإلؾ    

ظاهرة اجتماعٌة وسٌاسٌة وتارٌخٌة تكنى بـ)الحكام األبدٌٌن( التً باتت تكّون 

مدانة فً حٌاة المجتمع العربً إذ انها سادت األقطار العربٌة كافة )عرضاً( 

وارتفاعاً( عكست جذور الحكم العربً عند  –واستمرت على مّر السنٌن )طوالً 

جمٌع حكام العرب بدءاً من أوابل القرن العشرٌن وإلى اآلن مكونًة نظاماً نمطٌاً 

ه األجٌال العربٌة ألنها تمَّ تحوٌلها الى ضحٌة كبٌرة الحجم ومدٌدة تخجل من

 العمر متكررة فً البلدان العربٌة كلها.

تعكس هذه الفضٌحة سلوك الحكام فً اؼتصابهم للحكم واستحواذهم على 

السلطة وانتزاعهم شرعٌتها وقمعهم الوحشً لمعارضٌهم وتعاملهم مع شعوبهم 

 الؽنم. إنهم حكام ٌمثلون الفضٌحة ألنهم:  كتعامل الذبب مع قطٌع من

 ؼٌر شرعٌٌن فً مناصبهم. – 1

 ؼٌر عادلٌن فً حكمهم. – 2

 ؼٌر وطنٌٌن فً سٌاستهم. – 3

 أبعدوا شعوبهم عن التطورات السابدة فً روح العصر. – 4

 ؼٌر أمناء على ثروات بلدهم. – 5

 هم.لم ٌبنوا مإسسات رسمٌة تخدم مجتمعهم، بل لخدمة شخوص – 6

 دأبوا على شخصنة السلطة. – 7

 بنو دولة الرباسة األمنٌة. – 8

 مارسوا سٌاسة التورٌث. – 9

قلدوا بعضهم بعضاً فً حكمهم لشعوبهم والحكم الفردي المركزي  – 10

االستبدادي فً بناء أنظمة محصنة ضد االنقبلبات باستثناء عبد الرحمن 

د الذي ؼادر منصبه بملء األرٌانً ربٌس الٌمن الشمالً، إذ كان الوحٌ

 . 1974ارادته عند انتهاء والٌته فً العام 
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وعلى الجملة كانوا ٌمثلون أنظمة )جملكٌة( حسب تسمٌة عالم االجتماع  

المصري سعد الدٌن إبراهٌم، وهذا مصطلح ٌشٌر الى دولة نصؾ جمهورٌة 

فً ونصؾ ملكٌة. ٌحسن بنا أن نشٌر الى أن فضٌحة ظاهرة الحكام األبدٌٌن 

 األقطار العربٌة واحدة على الرؼم من وجود متؽٌرات مختلفة فً بلدانهم مثل: 

وجود مداخٌل من النفط والؽاز المحلٌٌن. ت  –حجم البلد واقتصاده. ب  –أ 

طرٌقة بٌع موجوداته العامة فً سبٌل  –الدور التارٌخً لقواته المسلحة. ث  –

 ما ٌسمى تحرٌر االقتصاد.

اكم مؽتصبة فؤنه ٌحمٌها وال ٌتخلى عنها، مما خلق ولما كانت سلطة الح

مشكبلت دابمة لورثتها. إنها سلطة شخصٌة ٌدٌرها رجال هم رإساء لكنهم فً 

حقٌقة األمر ملوك ؼٌر متوجٌن. لٌس هذا فحسب، بل أن السلطة الشخصٌة 

شدٌدة الهشاشة ومزعزعة بسبب وجودها فً ٌد فرد واحد. إن سلطة كهذه تعّد 

مصلحة األمة ألنها تنمً الكبرٌاء واالستخفاؾ فً نفس صاحبها  خطراً على

 [43. ص. 2014وتنمً الخضوع والذل فً نفوس اآلخرٌن. ]أوٌن. 

من خبلل المعاٌٌر، التً استخدمناها فً تحدٌد مفهوم الفضٌحة من زاوٌة 

رإساء الجمهورٌات لمدى الحٌاة فً األقطار العربٌة  انربتعاعلم االجتماع 

ها تخص رإساء الحكم. أعنً شخصٌات مشهورة اؼتصبت الحكم فضٌحة ألن

واستحوذت على السلطة وانتزعت شرعٌتها وقمعت معارضٌها واستعلت على 

شعوبها وهذا مناقض ومناؾ لمهمة الحاكم العادل والشرعً والوطنً 

ومسإولٌته، فالتهمت نٌران فضابحهم رباستهم وكانت سبباً فً االنقبلب علٌهم 

أو عزلهم أو قتل شعوبهم أو معارضٌهم لهم، فكانت أعمالهم الفاسدة أو تنحٌهم 

والبلوطنٌة والبلمسإولة أكثر وأسرع انتشاراً من أعمالهم الجٌدة )إن وجدت(. 

وفً الوقت نفسه كانت فضابحهم سبباً فً حدوث العدٌد من االنقبلبات فً 

متمدنة ولروح الوطن العربً ولما كانت سٌاستهم القمعٌة مخالفة لؤلنظمة ال

العصر واحترام شعوبها ومحاربة لحرٌة الفرد واحترام الرأي اآلخر، تم عّد 

حكمهم أحد اشكال الفضابح، أي بعد منتصؾ القرن العشرٌن وإلى اآلن، 
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وتماهً انظمتهم الواحدة مع األخرى فً التكمٌم والقمع والقتل والتهجٌر والظلم 

الحجم ومدٌدة العمر على الرؼم من  أطلقنا علٌها اسم ظاهرة اجتماعٌة كبٌرة

اختبلؾ الحكام ما بٌن عسكرٌٌن وحزبٌٌن وعشابرٌٌن، علماً أن جمٌع أسالٌب 

حكمهم كانت سرٌة، مثل التورٌث وشخصنة السلطة وحكمهم الفردي وبناء 

دولة أمنٌة خابفٌن من اإلفصاح عنها خشٌة من االنتقام منهم وهذا وحده ٌجعل 

الفضابح التً تخجل منها األجٌال العربٌة، لذا تتوجب أسالٌب حكمهم من حكم 

دراستها، بنحو منهجً وعلمً، من باحثٌن اجتماعٌٌن عرب، قبل ؼٌرهم، 

وهدؾ أولبك الحكام من هذا التستر المحافظة على نفوذهم وسلطتهم وحكمهم 

المارق والخارق والمناثض للقواعد والمبادئ القانونٌة والعرفٌة وحقوق 

 االنسان.

أما لماذا بات حكام العرب مفضوحٌن لمدة أكثر من نصؾ قرن ومازالوا  

مستمرٌن فً فضابحهم؟ الجواب هو استخدامهم أجهزة ضبطٌة رسمٌة فً 

تلجٌم افراد المجتمع العربً، ومن خبلل اؼراء األقلٌة القلٌلة من شعبهم 

ٌع بعطاءات موقعٌة رسمٌة واموال وتجارة لدعم حكمهم، واثبتت ثورات الرب

العربً وعً الشباب العربً بفضابحهم فؤزالهم من الحكم ومن السلطة ولكن 

مع ذلك مازالت الفضابح تعشش على أجهزة الدولة األمنٌة وشخصنة السلطة 

ومحاكاة الحكام الطؽاة والتزٌن بالزي الملكً واألمٌري واالقطاعً والمشٌخً. 

 إنه سرطان منتشر فً احشاء الجسد االجتماعً العربً.

هذا وال بد لً بعد هذا االستطراد ومن أجل استجبلء أكثر عما تقدم أن اشٌر 

الى ما فّصل به )رودجر آوٌن األستاذ فً جامعة هارفرد األمرٌكٌة 

 2014والمتخصص فً دراسات الشرق األوسط( فً كتابه "الحكام العرب" 

رن من من سلوكٌات حكام المجتمع العربً وقراراتهم وسٌاساتهم، طٌلة نصؾ ق

الزمن، نبدأها من مإشر "بناء الدولة الرباسٌة األمنٌة"، الذي قال فٌه: بدأت 

وما بعده ُتحكم بوساطة رجال أقوٌاء من  1952الجمهورٌات العربٌة منذ العام 

ٌّن استخدموا سلطاتهم المتعاظمة لتثبٌت انفسهم فً مناصبهم بصفة  نوع مع

بورقٌبة فً الخمسٌنات وهواري  أقوى، وٌشمل ذلك جمال عبد الناصر والحبٌب
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بومدٌن )الجزابر( ومعمر القذافً )لٌبٌا( فً الستٌنٌات من القرن الماضً 

وحافظ األسد )سورٌا( وعلً عبد هللا صالح )الٌمن الشمالً( فً السبعٌنٌات. 

عّد أولبك الرجال أنفسهم بؤنهم رجال توحٌد األمة ولذلك فبل وقت لدٌهم لتعددٌة 

عّدوا ان مهمتهم األساس هً انقاذ شعوبهم المإلفة من الفبلحٌن السٌاسٌة، كما 

فً معظمها من تخلفها المزعوم وذلك عن طرٌق تطبٌق برامج موسعة للتعلٌم 

والرفاه االجتماعً، وهً مهمة عّدوا بؤنها تستؽرق عقوداً من الزمن ألنهابها، 

اً فً شعوبهم. أما ٌُضاؾ الى ذلك أن الحكام قللوا من قدرات الفبات األقل تعلٌم

إذا تحدثوا عن الدٌمقراطٌة فؤنهم كانوا ٌعنون تلك الممارسة التً ال تتطلب 

حكومة تمثل الشعب. أما األهم من ذلك كله فهو عّد أنفسهم وكبلء أقوٌاء عن 

التارٌخ وأن الوقت كان الى جانبهم. )ٌمكن ان نضٌؾ إلى هإالء الحكام زعٌم 

 (. 1958تموز فً العام  14قاد ثورة  العراق عبد الكرٌم قاسم الذي

ٌّل وجود   تبٌنَّ إن رجاالً من هذا النوع متكتمون ومشككون ٌمٌلون الى تخ

األعداء فً كل مكان. إنهم كذلك قساة القلوب، وذلك أمر ضروري لبقابهم فً 

الحكم، كما عمدوا الى قتل منافسٌهم وسجنهم وتعذٌبهم وحتى اعدام افراد 

وها تشكل خطراً علٌهم مثل الشٌوعٌٌن الذٌن كانوا فً كل المنظمات التً عدّ 

مكان واالخوان المسلمٌن فً مصر وسورٌا. لكن مع تركٌزهم فً مناصبهم 

بقوة زاد اٌمانهم بؤنفسهم، أي فً مهاراتهم السٌاسٌة واإلدارٌة وعدم امكان 

هذه  االستؽناء عنهم واستمر األمر بالتوسع أكثر فؤكثر. ٌمكن للمرء ان ٌبلحظ

الظاهرة لدى بورقٌبة ما أن أعلن نفسه )القابد الوحٌد( كذلك عبد الناصر الذي 

عّد نفسه حامٌاً للثورة المصرٌة، إن لم ٌكن مرشدها الربٌس وشارحها الوحٌد، 

 وأٌضاً عبد الكرٌم قاسم اعتبر نفسه )الزعٌم األوحد وبانً العراق األول(.

هذه األوضاع الصعبة، على  وجب على الرإساء وحاشٌتهم العثور، فً 

طرابق للبقاء فً السلطة بنحو دابم وكسب ما ٌكفً من السٌطرة لحماٌة أنفسهم 

من منافسٌهم الفعلٌٌن أو المحتملٌن، سواء منهم العسكرٌون أم المدنٌون. لم ٌكن 

امام الرإساء أي نموذج واضح سوى ذلك المستقى من التجربة االستعمارٌة 

أي وكاالت  –ات الموجودة فً االتحاد السوفٌتً وتوابعه ذاتها، أو من المإسس
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األمر الذي  –أمنٌة تتدخل فً حٌاة الناس ووزارات للتوجٌه القومً وؼٌر ذلك 

ٌسمح بقدر كبٌر من التجربة والخطؤ. أما األمر المهم بالنسبة الى هذه العملٌة 

رإساء برمتها فكان مركزٌة السلطة السٌاسٌة وشخصنتها وحصرها بؤٌدي ال

الذٌن ٌحٌطون أنفسهم برجال ٌشعرون بؤنهم ٌستحقون ثقتهم بؽٌة إدارة طبقة 

ٌُضاؾ  بٌروقراطٌة واسعة. وكذلك مجموعة من الوكاالت األمنٌة المتداخلة، 

الى ذلك حزب رسمً واحد فً معظم الحاالت هو الحزب الذي ُصّمْم لتوفٌر 

فً أوساط المجتمع كافة. الحماسة الجماهٌرٌة وكً ٌكون عٌون النظام وآذانه 

ٌعنً ذلك ان الناس فً مثل هذه الحاالت كانوا خاضعٌن للدولة وان الدولة 

خاضعة للحزب والحزب ذاته خاضع لحاكم فرد إما مسإول عن انشابه وإما 

أصبح سٌده، مثال على ذلك حزب البعث العربً االشتراكً فً العراق وسورٌا 

ورٌا، والحزب الوطنً الدٌمقراطً فً أبان حكم البكر وصدام، واألسد فً س

مصر ابان حكم مبارك، وحزب االتحاد االشتراكً العربً أبان حكم عبد 

الناصر، والحزب الدستوري فً تونس ابان حكم بورقٌبة، وجبهة التحرٌر 

الحزب الرسمً للببلد، وجزب المإتمر الوطنً فً  –الوطنً فً الجزابر 

عام فً الٌمن. أما األولٌة األساس هنا فكانت السودان، وحزب المإتمر الشعبً ال

للسٌطرة على الجٌش وذلك من أجل التٌقن من أنه ال كبار قادته وال الضباط 

الرواد وال العقداء الذٌن ٌمتلكون سلطة مباشرة على الجنود فً الثكنات هم فً 

 موقع ٌمكنهم تهٌٌج اضطرابات سٌاسٌة مثل: 

لمستند الى الصداقة مع الربٌس أو الى استخدام الضباط ذوي الوالء ا –أ 

 الدٌنٌة فً المراكز الحساسة. –الروابط األسرٌة أو الوالءات األثنٌة 

تشكٌل قوات مسلحة موازٌة لٌس بالضرورة أن تكون أكبر من الجٌش  –ب 

 النظامً لكنها كبٌرة وموالٌة بما ٌكفً لسحق أي قوات ؼٌر موالٌة.

من أجل مراقبة والء المواطنٌن حتى تطوٌر وكاالت أمنٌة عدٌدة  –ت 

 المرتبطٌن بالحزب، أي كما هً الحال فً العراق وسورٌا.
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بدأ النجاح المرتبط بإجراءات كهذه بالظهور، هنا وهناك، فً مطلع 

السبعٌنٌات من القرن الماضً. ابلػ نابب الربٌس الجدٌد للعراق صدام حسٌن، 

"تكفل الوسابل  1971ن فً العام على سبٌل المثال، أحد الصحفٌٌن البرٌطانٌٌ

التً ٌتبعها حزبنا منع أي فرصة أمام أي شخص ٌختلؾ معنا من القفز فوق 

دبابات عدة لقلب الحكومة"، كان ذلك بصفة أو بؤخرى ما فعله هو مع رفاقه 

األمر الذي اعطاهم سبباً كافٌاً للتٌقن من عدم تكرار  1979البعثٌٌن فً العام 

 [48 – 44. ص. ص. 2014]أوبن. . هذه الحادثة مجدداً 

نستنتج مما تقدم احدى خصابص الفضٌحة وهً أنها ال ٌتم التعرؾ علٌها أو 

اكتشاؾ أمرها فً وقتها ومكانها وجٌلها إال بعد فوات أوانها، وذلك بسبب 

التعتٌم والتكتم، الذي ٌمارسه صاحبها عبر وسابل اعبلمه الرسمً أو مثقفً 

ارس له وال تكتشؾ أو ٌتم التصرٌح بها من أبناء السلطة وأعضاء حزبه الح

المجتمع، الذي تمارس علٌه، بل من خارجه، أي من الراصدٌن له من خارج 

حكمه أو بلده وذلك لعدم قدرته على الوصول إلٌهم فً مجتمعهم، وال ٌنتبه إلٌها 

ي الجٌل الذي خضع لسٌاسة الحاكم، بل سٌنتبه إلٌها الجٌل، الذي ٌؤتً بعده والذ

ٌرى ما تم وجرى على أبابه وأجداده من حاكمهم. وهنا نقول عندما ٌتستر على 

الفضٌحة فاعلوها فإن معرفتها ال تتم فً وقتها، بل فً ؼٌر وقتها، وبعٌداً عن 

 مكانها وٌتعرؾ علٌها جٌل ؼٌر جٌلها.

استنتاج آخر عن خاصٌة الفضٌحة تشٌر إلى أنه عندما ٌشؽل مسإول رسمً 

اً فً أجهزة الدولة وٌسخر صبلحٌات منصبه لخدمة اؼراضه منصباً قٌادٌ

الشخصٌة ضارباً بالمصلحة العامة عرض الحابط وٌحول والء العاملٌن فً 

عمله إلٌه ولٌس إلى المإسسة التً ٌعملون فٌها، فإن ذلك ٌمثل فضٌحة على 

الرؼم من انها لم تكن سرٌة ومتستر علٌها، بل هً استؽبلل لصبلحٌات 

لقٌادي خدمة لشاؼله وٌجٌرها ألثرابه وتعزٌز نفوذه وثروته المنصب ا

 وتؽذٌتهما.
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وعلى هدى ما سبق نضٌؾ صور أخرى عن الفضابح، التً ٌرتكبها  

رإساء الجمهورٌات لمدى الحٌاة وهً استخدامه لؤلجهزة األمنٌة لحماٌته وقمع 

وهذا  معارضٌه، ولٌس لحماٌة مواطنٌه من المجرمٌن والخارجٌن على القانون،

ٌعنً أنه ٌسخر مٌزانٌة الدولة فً تجهٌز العناصر األمنٌة للدفاع عنه شخصٌاً 

ومنحه هالة من الرهبة والقدسٌة. الصورة الثانٌة هً تؤسٌس حزب سٌاسً 

صوري ٌكون بمنزلة جهاز مراقبة للمواطنٌن فً حٌاتهم المدنٌة الٌومٌة ال 

عن طموحاتهم وٌراقب ٌدافع عن حقوق الشعب أو ٌطالب بحاجاتهم وٌعّبر 

سٌاسة الدولة وأجهزتها. المفروض أن الشعب هو الذي ٌإسس احزابه لتدافع 

عنه وتمثله امام الحكومة وتحاسب وتراقب الحاكم واعوانه وهذه فضٌحة 

مخجلة، الصورة الثالثة للفضابح هً مجلس الشعب أو البرلمان، الذي ٌختار 

و عدم مجًء أحدهم للمجلس الحاكم اعضاءه وهو الذي ٌتدخل فً مجًء أ

لٌإٌدوه وٌدعمون سلطانه. المفروض هو أن ٌترك الحرٌة للمواطنٌن الختٌار 

ممثلٌهم، بنحو حر ودٌمقراطً، لٌمثلوا السلطة التشرٌعٌة فً الدولة، ولٌس هو 

الحاكم من ٌفعل ذلك وٌكون المتسلط الشرعً، وهذه فضٌحة أخرى ٌقترفها 

 حاكم جمهوري مدى الحٌاة!!!

ال تفوتنً اإلشارة الى فضٌحة أخرى لهإالء الرإساء )مدى الحٌاة( فهم   

صوروا أنفسهم لشعوبهم على أنهم "انصاؾ آلهة" بعبارة أخرى "شخصنة 

السلطة" فحكموا المجتمع العربً من دون قٌد أو شرط مما جعلهم ٌتوهمون 

هم وحٌاتهم أنهم ٌعرفون كل شًء وال ٌمكن االستؽناء عنهم أبداً فؤحاطوا سٌاست

بسرٌة تامة من أجل تقدٌس شخوصهم وأنهم ٌؤتون وراء هللا فً المرتبة مما 

جعلهم ٌمٌلون الى المزاٌا الملكٌة كلما طلبوا قدراً من مظاهر الوالء من 

شعوبهم. علماً أن الشعب العربً لم ٌنتخبهم وال الحكام أنقذوهم من ظلم كانوا 

سهم المزري، بل زادوهم ضرراً، ٌعٌشون تحت وطؤته ولم ٌنتشلوهم من بإ

ولما كانت األجهزة األمنٌة واإلعبلمٌة الرسمٌة مسخرة لخدمة حكمهم 

وشخصهم صوروا شخوصهم بؤنهم انصاؾ آلهة وهم الوطن والوطن هم، وهذه 

فضٌحة برزت، بنحو متداول بٌن الشعوب ؼٌر العربٌة أبان حكمهم. أما فً 
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بعد زوالهم أو إزالتهم من حكمهم  المجتمع العربً فقد برزت، بصفة جلٌة،

حكومٌة ولٌست شخصٌة  –للشعوب العربٌة ألن السلطة ٌجب ان تكون رسمٌة 

فردٌة، وان تمارس حسب القانون والدستور ولٌس طبقاً لمزاج الربٌس 

ومصلحته الشخصٌة، وهذه فضٌحة ألنها تمثل خرقاً وخروجاً عن القواعد 

 القانونٌة والعرؾ الدولً.

أنظمة رإساء الجمهورٌات مدى الحٌاة بسمة "الدولة األمنٌة" إذ اتسمت   

تعود الدولة األمنٌة العربٌة بجذورها الى األنظمة الرباسٌة االستبدادٌة التً 

تؤسست، بعد وقت قصٌر من االستقبلل. مّرت هذه األنظمة بمرحلة من الهٌمنة 

ٌة خاصة. السٌاسٌة المركزة، قبل إعادة تشكٌلها، لتضم مصالح اقتصاد

باإلضافة الى نوع معٌن من الدٌمقراطٌة الخاضعة للتؤثٌر، لكن الوظٌفة األساس 

لتلك الدول بقٌت دابماً إبقاء الربٌس فً سدة الحكم إلى مدى الحٌاة، لكن بالنظر 

إلى مرور عقود عدة من وجودها وتؤسٌس شبكاتها من الضباط األمنٌٌن، الذٌن 

جح بؤن تتمكن اجزاًء من تركٌباتها من البقاء مازالوا من ضمنها فؤنه من المر

الى ما بعد حقبة الرإساء الفردٌٌن األقوٌاء التً تمخضت عنها فً األساس. 

كانت الدول األمنٌة وال تزال مفرطة فً المسابل الشخصانٌة والفردٌة وهً 

تتكون عموماً على أٌدي حكام ترأسوا البنى السٌاسٌة، التً أخذت تشتد صبلبة 

الزمن، بؽض النظر عن التنازالت، التً وظفوها لكسب الناس من  بمرور

خبلل سنوات حكمهم األولى. أما تؤثٌر ذلك كله فً حٌاة رعاٌا الرإساء 

)المواطنٌن( وحرٌاتهم، فتمٌزت بقدر كبٌر من عدم المساواة، أي انها أعطت 

ن أقلٌة من الناس حرٌة كبٌرة وفرضت قٌوداً كبٌرة على فرص حٌاة األخرٌ

 وتوقعاتهم جمٌعاً.

تعد الدولة األمنٌة دولة )شرسة( كذلك بما ٌرافقها من سلطات قمعٌة هابلة   

ٌُقصد منها جزبٌاً، كما ٌبلحظ نزٌه األٌوبً، حق التعوٌض عن حقٌقة افتقادها 

المدى والتماسك الضرورٌٌن إما لفرض الضرابب بصفة فعالة، وأما لتوفٌر 

ة لمواطنٌها. وٌعود أحد أسباب هذا الوضع الى مجموعة واسعة من السلع العام

درجة المركزٌة العالٌة مع تركٌز السلطة كلها بؤٌدي أناس قلٌلٌن، األمر الذي 



 

  333 

 

ٌعنً إعطاء الوزراء المدنٌٌن مبادرات شخصٌة قلٌلة. نبلحظ، فً الوقت ذاته، 

ى أن الروابط ما بٌن االجزاء المكونة للحكومة والبلزمة للجهود المنسقة تبق

ضعٌفة ومتخلفة. ٌضاؾ الى ذلك كله ان االفتقاد التام للموارد عموماً، باإلضافة 

الى الرؼبة فً تكوٌن نظام دعم شخصً هو الذي شجع هذه األنظمة الرباسٌة 

على تلزٌم ما ٌعّد، عادًة، من ضمن أنشطة الحكومة المركزٌة، وذلك إما 

تٌة مثل الجٌش وهً التباعها من االزالم، وإما لمإسسات ذات مصالح ذا

مإسسات ال ٌمكن أن ٌقال عن إحداها إنها تهتم بالمدنٌٌن من صمٌم قلبها. 

ٌمكننا التؤكٌد كذلك ان سلطات الدولة التشرٌعٌة واالشراؾ القضابً كانت 

 ضعٌفة فً هذه الدول، وهً، تالٌاً، ال تزال كذلك.

ٌة وثلة صؽٌرة ٌتربع على قمة أنظمة كهذه المكتب الرباسً والعابلة الرباس

من المستشارٌن اآلتٌن من مإسسة الجٌش والوكاالت االستخبارٌة والشرطة، 

باإلضافة الى مجموعة صؽٌرة من الرأسمالٌٌن التابعٌن للنظام، الذٌن ٌحصلون 

على الفرص والنفوذ فً مقابل دورهم فً توفٌر موارد إضافٌة للنظام، أي 

ٌان. ٌؤتً، بعد ذلك الوكاالت المال والمهارات التنظٌمٌة، فً بعض األح

الربٌسة لئلدارة المدنٌة والوزارات وحكام المحافظات، باإلضافة الى أهم 

مراكز التشرٌع والسٌطرة العقابدٌٌن، الجهاز التعلٌمً ووسابل االعبلم الرسمٌة 

. 2014والجهاز القضابً والمإسسة الدٌنٌة الخاضعة كلها للضؽوط. ]أوٌن. 

 [58 – 57ص. ص. 

 Socialتعبٌر سٌسٌولوجً ال ٌسمح التدرج االجتماعً ب   

Stratification  فً المجتمع العربً فً ظل الجمهورٌات مدى الحٌاة ألي

مواطن عادي أو أي تكنوقراط من أصحاب المإهبلت العلمٌة والكفاءات 

المهنٌة أو من أصحاب العقابد السٌاسٌة أن ٌشؽل أي موقع من مواقع هذا 

 ً باستثناء ما ٌؤتً: التدرج االجتماع

 من أبناء العابلة الرباسٌة. – 1

 من أبناء عشٌرة الربٌس أو قرٌته. – 2
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 من العسكرٌٌن الموالٌن للربٌس. – 3

 من الوكبلء األمنٌٌن. – 4

 من رجال االعمال التابعٌن للنظام مقابل توفٌر خدمات للربٌس. – 5

 من رجال الحزب الحاكم واألوحد. – 6

درج االجتماعً فؤنها تضم مدٌري األجهزة التربوٌة واإلعبلمٌة اما قاعدة الت

والقضابٌة والدٌنٌة الخاضعٌن مباشرة لسلطة الربٌس واجهزته األمنٌة 

ومراقبتهم أقول انه تدرج اجتماعً مقفل ومقنن ومفّصل على الربٌس واسرته 

 واعوانه وقادة حزبه، وؼٌر ذلك من المواطنٌن ٌكونون ارقاء مساقٌن كسوق

قطٌع الؽنم، ال حول وال قوة، ال ٌشؽلون مواقع أعلى من مواقع القاعدة. هذه 

فضٌحة جسٌمة اقترفها رإساء جمهورٌات الدول العربٌة من دون اإلفصاح 

عنها، بل االدعاء بؤنهم حكام وطنٌون وقومٌون واسبلمٌون عدل!!! إنها فضٌحة 

ومتكررة، عبر أجٌال، القرنٌن )العشرٌن والحادي والعشرٌن( فضٌحة مستدٌمة 

على الرؼم من تقدم العلوم والعصر وشخوص الحكم فً البلدان العربٌة )من 

عسكرٌٌن الى حزبٌٌن الى عشابرٌٌن الى طابفٌٌن( إال ان عقدة الربٌس العربً 

الجمهوري هً )البقاء فً الحكم مدى الحٌاة( مازالت مبلزمة نزعته الفردٌة 

تدابٌة ونظرٌته األحادٌة، ألٌست هذه فضٌحة تخجل وعقلٌته الجاهلٌة وثقافته االب

 منها األجٌال العربٌة الحالٌة والمقبلة؟

 Socialاالجتماعيإن سٌاق الحدٌث ٌلزمنً ان اشٌر الى الحراك   

mobility  الذي ٌتحرك فً مدارات الهرم االجتماعً إذ هناك نوعان من

ٌُعرؾ بـ"الحراك االفقً"  ، الذي ٌعنً Vertical mobilityالحراك، األول 

انتقال الفرد من مكانة اجتماعٌة الى أخرى تقع على المستوى نفسه، بمعنى 

المكانة االجتماعٌة تكون موروثة، ال مكتسبة، ٌرثها الفرد من ابٌه وجده. أي 

ابن الفبلح ٌصبح فبلحاً حتى لو امتلك مهارة ؼٌر الفبلحة وابن االقطاعً 

رة فنٌة، مثل هذا الحراك ٌسود المجتمعات ٌصبح اقطاعٌاً حتى لو ٌمتلك مها

 Horizontalالعموديالرٌفٌة والمحافظة والتقلٌدٌة. ثم هناك الحراك 
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mobility الذي ٌسود المجتمعات الحضرٌة والصناعٌة ٌرتقً فٌها الفرد من ،

مكانة اجتماعٌة الى أخرى أعلى منها استناداً الى مإهبلته العلمٌة وخبراته 

تسبها عن طرٌق المثابرة واالجتهاد، ولٌس عن طرٌق الوراثة المهنٌة التً ٌك

فابن الفرح قد ٌصبح طبٌباً أو مهندساً، وقد تكون مكانته هابطة من األعلى الى 

األسفل، أي ابن الطبٌب ٌكون عامبلً لكن فً المجتمع العربً الذي ٌحكمه 

رإساء جمهورٌات مدى الحٌاة ٌكون الحراك االجتماعً على التدرج 

ال ٌرتبط بالوراثة وال  Jumps mobilityالجتماعً على نحو "تنططً" ا

االكتساب، بل االؼتصاب القسري للحكم واالستحواذ على السلطة لذلك نجد 

رإساء جمهورٌات مدى الحٌاة ٌكونون من ذوي خلفٌة فبلحٌة أو عسكرٌة أو 

ساً عمالٌة وعن طرٌق االؼتصاب )انقبلب أو مإامرة أو اؼتٌال( ٌصبح ربٌ

 للجمهورٌة.

هذا من جانب، ومن جانب آخر، عندما ٌؽتصب المؽامر السلطة وٌستحوذ  

علٌها ٌدلؾ الى االعتماد على افراد اسرته وعشٌرته والموالٌن له من العسكر 

وٌإسس حزباً سٌاسٌاً شكلٌاً داعماً لحكمه المتفرد، بتعبٌر آخر ٌسٌر على نفس 

 وحلَّ محلّه بؽباء الساذج.خطى ومراحل الربٌس الذي انقلب علٌه 

حرّيً بنا أن نشٌر الى أن جمٌع رإساء جمهورٌات مدى الحٌاة لم ٌبقوا 

رإساء مدى حٌاتهم، بل ٌنتهون بانقبلب علٌهم أو باؼتٌالهم لٌحل محلهم رإساء 

آخرون ٌطمحون بالطمع نفسه وٌعززون حكمهم بالخطوات التحصٌنٌة 

سها وٌنتهون بالنهاٌة نفسها التً انتهى بها العسكرٌة واألمنٌة واالستخباراتٌة نف

 سابقوهم وهكذا فؤنها حلقة مفرؼة عند هإالء الرإساء مدى الحٌاة.

الملفت لبلنتباه السمة البارزة عند شخوص هإالء الرإساء انهم محدودو  

الذكاء، ومن المؽامرٌن والمدفوعٌن بدافع التسلط الفوقً والقٌادة المتفردة، ال 

استراتٌجٌة لحكم ببلدهم، ال ٌعرفون أصول إدارة المإسسات  ٌملكون خططاً 

الرسمٌة فٌدٌرونها بعقولهم العرفٌة )ؼٌر الرشٌدة، بل من خبلل المعرفة 

ٌّة(، ال ٌشعرون باألمن مطلقاً ألنهم اؼتصبوا حقوق المواطنٌن وال ٌقدرون  الشلل
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حولهم تحقٌق األمان فً الببلد فٌكونون شكاكٌن بؤقرب الناس منهم ومن 

ٌخشون الزوال من الحكم لكنهم ٌتزٌون بالزي الملكً وٌتصرفون بالتصرؾ 

القٌصري وٌتحصنون بالقبلع السرٌة وٌتسلحون باألسلحة االلكترونٌة 

 والجاسوسٌة المتشابكة.

انهم نموذج هزلً للفضٌحة المخجلة التً ٌستنكؾ منها الجٌل العربً المقبل 

جت الى العالم ولم ٌعكسوا المبادئ اإلنسانٌة ألنه ال ٌمثل رإساء لخٌر أمة أُخر

للدٌن اإلسبلمً الحنٌؾ وال الشهامة العربٌة النزٌهة، وألنهم مسببو التخلؾ 

والمعضبلت االجتماعٌة التً أعاقت التقدم والتمدن للمجتمع العربً. لقد 

أظهرت مصر وتونس وسورٌا انماطاً متشابهة تقرٌباً فً حركتها نحو األنظمة 

ٌة على الطراز الملكً، وذلك فً سنوات ما بعد استقبللها. كّونت الدول الرباس

الثبلث رباسات مركزٌة قوٌة تستند الى مإسسات، مثل الحزب الحاكم فً 

تونس وهً مإسسات تكونت قبل االستقبلل وجزبٌاً نتٌجة إما لثورة سٌاسٌة 

من العقبات  وإما لسلسة من االحداث الثورٌة الهادفة الى إزالة ما كان ٌعدّ 

األخٌرة فً طرٌق ترسٌخ السٌادة الوطنٌة الكاملة. نبلحظ كذلك أن على النظام 

تحّول الحفاظ الى أمٍر أساسً وملزم فً كل دولة من تلك الدول، وأدى ذلك الى 

تكوٌن أجهزة متعددة وجٌش ال ٌتدخل فً السٌاسة وذلك بعد سلسلة من 

قت الى برامج التحدٌث والتنمٌة، التجارب استندت شرعٌة النظام فً هذا الو

التً ترافقت مع صٌػ متعددة من الترتٌبات االنتخابٌة المصممة إلعطاء مظهر 

 من النظام الجمهوري الشرعً الجدٌد الذي ٌستند الى إرادة الشعب.

أما أنظمة اإلدارة االقتصادٌة فقد كانت متركزة، فً البداٌة، بؤٌدي الدولة  

ضبٌل للتعاون مع ما كان ٌعّد البرجوازٌة بحٌث لم تترك سوى مجال 

الرأسمالٌة المستهترة اجتماعٌاً وذات المٌول األجنبٌة. لكن تبٌن، فً ذلك 

الوقت، أن قطاع الدولة عاجز عن خلق ما ٌكفً من الموارد لتموٌل ذاته، لذلك 

سعت األنظمة إلى تشجٌع االستثمارات األجنبٌة الخاصة بالتشارك مع عدد قلٌل 

ال االعمال المحلٌٌن، من الذٌن توصلوا الى الحصول على عقود من رج

حكومٌة تتعلق بجمٌع المشارٌع االقتصادٌة التابعة للدولة، وذلك، منذ الثمانٌنٌات 



 

  337 

 

من القرن العشرٌن وما بعدها. ظهرت نتٌجة ذلك مجموعة صؽٌرة من االعوان 

معٌنٌن من  الذٌن ساعدت ثرواتهم على تموٌل نخبة جدٌدة تتؤلؾ من افراد

األسرة الحاكمة ومن الضباط العسكرٌٌن والمسإولٌن األمنٌٌن وكبار 

البٌروقراطٌٌن والموالٌن من الحزب الحاكم وهم ٌتحدون جمٌعاً فً دفاعهم عن 

 [86 – 85. ص. ص. 2014أوٌن. النظام وعن امتٌازاتهم وأوضاعهم الراهنة. ]

فً استخبلص ما جاء به  ال أرٌد أن ابرح هذا الموضوع مالم أبلػ مرادي 

"أوٌن" من عرض وتحلٌل فً كتابه عن "حكام العرب" الذي أكد ما شرحناه 

عن التدرج االجتماعً )الهرم االجتماعً(، الذي بناه رإساء جمهورٌات مدى 

الحٌاة فً المجتمعات العربٌة. أنه تدرج ٌسًء الوظابؾ االجتماعٌة ألنساق 

 Socialمل "اعتبلل اجتماعً البناء االجتماعٌة وٌعرقلها، أي ع

Dysfunction الذي ٌعنً إعاقة أو تعطٌل نشاط اجتماعً لمإسسة من "

مإسسات النسق عند إعاقة وظٌفتها المتخصصة بها والتً سببت تعطٌبلً اخر 

مرتبطاً بها. فما فعله هإالء الرإساء فً انساق البناء االجتماعً المتعددة 

ي، أمنً، ثقافً، قضابً، تربوي، والمتنوعة )سٌاسً، اقتصادي، عسكر

صناعً( هو تعطٌل لوظابفها المتخصصة من خبلل تنصٌب افراد أسرهم 

واعوانهم من العسكرٌٌن واألمنٌٌن والحزبٌٌن ممن لٌست لدٌهم خبرة وأهلٌة 

فٌها لكً ٌكونوا منفذٌن ألوامرهم ولسٌاستهم ولٌس لتنمٌة وظابؾ االنساق التً 

كان هذا االعتبلل الوظٌفً أحد أبرز الفضابح التً نّصبوا علٌها وتطوٌرها. و

اقترفها الرإساء الؽاصبون للحكم والسلطة فكانوا مخربٌن ولٌسوا بناة ألنساق 

البناء االجتماعً، ومستهترون ولٌسوا مسإولٌن فً إدارة البلد، جردوا الهوٌة 

)أي الوطنٌة لؤلفراد من مستلزمات الوطنٌة لكً ٌحولوهم الى المواالة لهم 

للرإساء( ولٌس للوطن فكان مصٌر هإالء الرإساء أن ٌزٌلهم امثالهم الباحثون 

عن الرباسة مدى الحٌاة فبقً المجتمع العربً معتبلً بنابٌاً ومعطبلً فً وظابؾ 

انساقه فؤعاقوا بذلك تقدم المجتمع وتطوره علمٌاً وتقنٌاً واجتماعٌاً، بل وحتى 

لمجتمع كان بسبب نزعة هإالء المؽامرٌن دٌنٌاً. هذا الدمار البنابً كله ل

المارقٌن نحو الحكم والسلطة الفردٌة. انها فضٌحة جسٌمة ومستدٌمة أضحت 
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ولٌست مشكلة  Social Phenomenonتمثل ظاهرة اجتماعٌة متكلسة

(. للمزٌد 2016وإلى األن ) 1950اجتماعٌة طاربة ألنها استمرت، منذ العام 

وع رإساء جمهورٌات مدى الحٌاة راجعوا من المعلومات المفصلة عن موض

 –مإلؾ بعنوان "علم اجتماع الثورة" دار وابل  2013اصداراتنا فً العام 

عمان الذي تناول بالتفصٌل حٌاة رباسة هإالء الرإساء العرب، كذلك مإلفنا 

عمان، ومإلفنا  –عن دار الشروق  2014الموسوم "المعضلة العراقٌة" العام 

اللذٌن تناوال هذه  2015عمان  –كمة" دار الشروق "نخب العراق الحا

 الفضٌحة، بنحو دقٌق ومفصل، فً العراق فقط.

إذن، ٌمكن القول إن الفضٌحة ال تؤخذ نمطاً واحداً فً األحوال واألزمان   

كلها، إذ تارة تؤخذ نمط المشكلة االجتماعٌة إذا كانت ظرفٌة وتإثر على شرٌحة 

ول، وتارة أخرى تؤخذ نمط الظاهرة االجتماعٌة اجتماعٌة صؽٌرة الحجم ثم تز

إذا كانت مستدٌمة ومتكررة تحدث فً مجتمعات عربٌة على الرؼم من اختبلؾ 

حجومها واقتصادها ونمط عٌشها ٌحاكً رإساإها بعضهم بعضاً فً اسالٌبها 

من دون تعدٌل أو أخذ دروس وعظات من الرإساء الذٌن سبقوهم ووقعوا فً 

 حٌاة.فخ رباسة مدى ال

 

 رباعية احلقن املشتخذخ –/ ر 6

بعد االنتهاء من عرض مواضٌع مكونات الحقل المستحدث وعناصره،    

ٌتوجب علٌنا تحدٌد اركانه األربعة، التً بنٌنا علٌها فصوله الستة وسمٌنا هذه 

األركان بـ)الرباعٌات(، وهً )الفضٌحة، المفضوح، الضحٌة والفاضح( ولكً 

ٌن المنجذبٌن إلٌه من خبلل الخصابص السماتٌة لكل من نمهد الطرٌق للباحث

هذه الركابز، التً سلطنا الضٌاء علٌها، لتمسً روافد متدفقة تروي تربته 

وبذوره لتجنً ثماره األجٌال المقبلة من الباحثٌن االجتماعٌٌن اللوذعٌٌن 

اء المهتمٌن بمواضٌع التؽٌٌر االجتماعً وعواقبه المإثرة على حٌاة الناس )سو

كانت السلبٌة منها أم اإلٌجابٌة(، والمتتبعٌن األفعال المتستر علٌها من رموز 
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المجتمع والحكومات والمنظمات الدولٌة وكل من ٌسًء الحٌاة االجتماعٌة 

للفبات الفقٌرة وفاقدة النفوذ وٌفسدها، وعند ممارسة الباحثٌن االجتماعٌٌن 

رة على سعادة الناس مهمتهم البحثٌة ٌضحون العٌون الراصدة والساه

وصبلحهم، راصدة لكل فعل متستر علٌه من علٌة المجتمع وساهرة على 

أمانتهم الموضوعٌة فً استقصاء الحقابق من أجل صبلح المجتمع وفبلحه لٌس 

 إال اسوًة بزمبلبهم علماء االجرام واالجتماع السٌاسً.

  تعنً:  ابدأ حدٌثً عن الركن األول المتمثل فً "الفضٌحة"، التً –أ 

صدى داٍو عن االنحراؾ المعٌاري فً وجود حالة باثولوجٌة )مرضٌة(  – 1   

معٌبة على النظام بسبب ممارستها من بعض رموز النخبة الحاكمة أو 

مشاهٌر المجتمع )فً الرٌاضة والفن والتجارة والسٌاسة( التً تتحول فٌما 

لراجعة لئلصبلح بعد الى وصمة مدانة تمسً، فٌما بعد، ممثلة للتؽذٌة ا

 والتقوٌم.

ألنها فعل اجتماعً منافً لؤلخبلق ومجافً لؤلعراؾ ومخترق ألحد  – 2

القواعد القانونٌة، دافعها وهدفها االستحواذ على المال العام أو الخاص او 

 االؼتصاب الجنسً. انه عمل قصدي ولٌس عفوٌاً.

د ألنه منافً وإزاء ذلك فهً فعل ٌتستر علٌه فاعله الجانً بعمد وقص – 3

 ومجافً ومعادي للمصلحة العامة والقواعد القانونٌة.

فبل جرم من عدها جرٌمة المسإولٌن واستهتار المشاهٌر وؼرور النخبة  – 4

 وانحراؾ القادة عن قٌادتهم.

 موضوعها وهدفها ٌكون مالٌاً أو جنسٌاً أو اشتهارٌاً. – 5

ص ذا كعب عاٍل أو موقع كلما كانت الفضٌحة أكثر سخونًة وملتصقة بشخ – 6

مرموق، تّعمق واندفع فً مروقه للقواعد القانونٌة وتوسعت وتفاقمت فً 

 انتشارها بٌن الناس والعكس صحٌح.
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ٌكون انتشار الفضٌحة السٌبة قبل الجٌدة بٌن الناس ألنهم ٌمٌلون الى سماع  – 7

الفضابح أكثر من سماعهم للحقابق بسبب حبهم لكشؾ المستور وتؽٌٌر 

رتهم لمحور الفضٌحة ومن حوله وٌجنحون الى اكسابها ببعض اإلضافات نظ

والمبالؽات واالسقاطات الشخصٌة علٌها لتكسبهم شعوراً بالتفوق على الؽٌر 

عند ذلك تضحى )الفضٌحة( مزعزعة لثقتهم واحترامهم للمفضوح على ما 

 تستر على فعله الشابن والبابن.

 أما أوجهها فهً ما ٌؤتً:  – 8

 التستر على المخالفات القانونٌة. –أ   

 اضعاؾ الرقابة الحكومٌة على الفساد الممارس. –ب  

 االستٌبلء على المال العام. –ت  

 مخالفة القوانٌن المرعٌة. –ث  

 تهرٌب األموال والوثابق والسجناء السٌاسٌٌن واإلرهابٌٌن. –ج  

 .إبقاء الدولة تحت رحمة الدول الرأسمالٌة وسٌطرتها –ح  

 الخٌانة الزوجٌة. –خ  

 تزوٌر االنتخابات الرباسٌة والبرلمانٌة والبلدٌة. –د  

 تموٌل المشارٌع الخاصة من المشارٌع العامة.  –ذ  

أسهمت االبتكارات التقنٌة الحدٌثة )النت والفدٌو واالقمار الصناعٌة  – 9

 والمحمول( فً التشهٌر بها.

ب بمسإولٌته الدورٌة والموقعٌة، تلتهم نٌران الفضٌحة كل من ٌتبلع – 10

بؽض النظر عن علوها وسموها ونجومٌتها وشهرتها، إذ تسبب اإلطاحة به 

 وعزله ووصمه بوصمة الفضٌحة، لذا ٌمكن القول عنها
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إنها ؼرامة جزابٌة مكلفة معنوٌاً أكثر من كلفتها المادٌة وعادًة تكون  – 11

ألنها أكثر التزاماً  النساء أكثر من الرجال عرضًة لعواقب الفضٌحة

 بالضوابط االجتماعٌة، لكنها )الفضٌحة( تجول عكساً مع تقدم عمر الفرد.

مع ذلك فؤنها تعد وتتفرخ عند وبعد كل تؽٌٌر سٌاسً واقتصادي  – 12

 واجتماعً.

وعلى الرؼم من سلبٌاتها إال انها تشبه الفلتر )المصفاة( أو الؽربال الذي  – 13

ء الؽرٌبة والشاذة الكابنة فً الوسط االجتماعً أو فً ٌنقً المادة من األجزا

قٌادته أو من المسإولٌن عن ادارته وإزاء ذلك تكون وظابفها االجتماعٌة 

 اإلٌجابٌة واضحة فً: 

 تحفٌز المجتمع على استبصال المفسدٌن واجتثاثهم. –أ  

 استصبلح ما هو فاسد. –ب 

اسبتها ومعاقبتها للمتسترٌن الذهاب الى مرحلة مكثرة فً مراقبتها ومح –ت 

على افعالهم الشابنة فً الكذب والخداع واالضرار بالمجتمع، بمعنى آخر 

 انها أحد آلٌات الضبط االجتماعً. 

الركن بعد أن حددنا فاعلٌة الفضٌحة فً المجتمع ننتقل، بعد ذلك، الى  –ب 

مى فً الذي ٌشمل دوالً عظ "المفضوح"فً هذا العلم المستحدث وهو  الثانً

قوتها وتقدمها وثروتها ومنظمات عالمٌة، مثل األمم المتحدة والٌونسكو 

وكبار رجال الدٌن ورإساء الجمهورٌات والوزراء  اتاٌأووالٌونٌسٌؾ والفاو 

ومشاهٌر العالم فً الصناعة الدولٌة، مثل مصانع سٌارة فوكس واجن ونجوم 

لسٌاسً ورجال األمن كرة القدم والفٌفا ومشاهٌر الفن والسٌنما والحزب ا

والجمارك وأجهزة االستخبارات أي رموز المجتمع ومادته ومدٌروه. أقول 

المفضوح ٌنحصر فً دابرة المالك للنفوذ والقوة والثروة المتحكم بفاقدي المال 

والنفوذ. بتعبٌر آخر القوي ولٌس الضعٌؾ من ٌستخدم قوته فً امتصاص 

قبل صعوده للموقع المتنفذ والؽنى  واستحواذ مالم ٌكن قادراً الحصول علٌه
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واستدراجه واؼتصابه، وذلك راجع الى استؽبلله لصبلحٌات نفوذه وتسخٌر 

األدنى منه لخدمة اؼراضه واشباع ؼرابزه إذ تتكشؾ نزعاته الؽرابزٌة، التً 

كان ٌخفٌها تحت االؼطٌة الرسمٌة والعبلقات المجهولة مع اآلخرٌن وٌتسلح 

مر الذي اعمى بصٌرته فٌندفع نحو سلوك االؼتصاب أو بالحماٌة الموقعٌة األ

االستحواذ أو التزوٌر او االفساد وهذا ال ٌتم اخفاءه على الناس كلهم وطوال 

الوقت، بل تفوح رابحته وتتجلى خروقاته بعد حٌن من الزمن من ضحاٌاه الذٌن 

ة، اؼتصب حقوقهم وأموالهم وألن حركة تؽٌر المجتمع ال تقؾ فً مرحلة واحد

بل تستمر فً تقدمها فتكشؾ زٌؾ المرحلة التً سبقتها وسلبٌاتها، وهذا ماال 

ٌعلم به المفضوح ألنه ٌظن أن المجتمع سٌبقى مستقراً وراكداً ال ٌتحول الى 

مراحل أخرى وتبرز شخوص ثانٌة ال تمارس سلوكه المنحرؾ والخارج عن 

 القانون نفسه.

الى بعض من سماته الشخصٌة بشًء من التفصٌل، حرًي بنا أن نشٌر   

التً تعرفنا على نمطٌة تفكٌره وسلوكه الداعم لخرقه للقواعد القانونٌة، مثل 

ذرابعً المنطق المتفلسؾ والمنمق فً تموٌه ما تم كشفه من سلوكه المتستر 

علٌه. بمعنى أنه مخادع ومكار فضبلً عن كونه ادعابٌاً فً أقواله المثالٌة 

رفه الظاهري المراعً، وهذا ٌعنً انه ذاتً التفاعل وتصرٌحاته الشفافة وتص

والتعامل مع اآلخرٌن مركزاً على شخصه ومصلحته ومنفعته بالدرجة األساس 

مما ٌجعله مسوؼاً ألفعاله المفضوحة معبراً عن عدم واقعٌته وصراحته، بل 

مراوؼاً ومتثعلباً مستخدماً مقامه الرسمً وصبلحٌاته الواسعة الموقعٌة فً 

ٌة فعله المخترق او المتجافً او المنافً للقانون المرعً أو للضوابط تؽط

العرفٌة، ال ٌتورع فً افتعال احداث مثٌرة لكً ٌؽطً أو ٌطمس ما اقترفه أو 

تورط به فً فضٌحته األولى. بمعنى أنه ٌختلق فضٌحة متعمدة لكً ٌجعل من 

 فضٌحته األولى طً النسٌان.

إنه مؽامر مدفوع بمعاناته الصادرة من  إذن، ٌمكن القول عن المفضوح  

شعوره بنقص فً تكوٌن شخصٌته التً تطبع بها فً تنشبته األسرٌة، مثل 

الحرمان العاطفً والمادي أو التفكك األسري أو التعصب الضدي أو التمٌز 
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العرقً أو الدٌنً فً مجتمعه من اؼلبٌته. ذلك كله ٌبلور عنده تؽلب المعاٌٌر 

نوٌة والدٌنٌة واألخبلقٌة وتدفعه اٌضاً الؼتصاب حقوق الؽٌر المادٌة على المع

وتجعله كذلك منبهراً بالشهرة واالضواء اإلعبلمٌة وتوهجها وسرقة عدسات 

التصوٌر، فٌمسً، بدوره، مؽروراً بشخصه وموقعه ظاناً أن حصانته الرسمٌة 

 سوؾ تقٌه الى األبد من رصد الفاضحٌن وتقلب معاٌٌر الزمن.

تكشؾ امره الوسابل االفضاحٌة ٌوصم بوصمة الخزي والعار لكن بعد  

وعدم األمانة وتدنٌس شرؾ المهنة والحٌاة الطبٌعٌة، عندها، ٌشعر بدونٌته 

الفعلٌة فٌهوي فً مطب اإلدمان على المسكرات والمخدرات مخففاً بذلك من 

قساوة التشهٌر به من وسطه االجتماعً والرسمً واألسري واإلعبلمً عندها 

درك ان الجزاء المعنوي أقسى وأشد واؼلظ وقعاً من الجزاء المادي )السجن ٌ

 أو الؽرامة المالٌة أو الطرد من الوظٌفة او الطبلق(.

عبلوة على ما تقدم وما ذكرناه من سماته الشخصٌة نقول إن سلوكه    

الشابن والبابن والمفضوح ال ٌمارس بالعلن والجهر، بل بالسر والتكتم والتستر 

لٌه خوفاً من الفضٌحة لٌقٌنه أن ما ٌمارسه مخالؾ ومجافً ومتنافر مع ع

القواعد القانونٌة. مع ذلك فؤن هناك أفعاالً علنٌة تمارس أمام الجمٌع ال ٌتم 

التستر علٌها ألن المجتمع ال ٌعّدها مخالفة للقواعد القانونٌة، بل جزءاً من 

لكنها تعّد أفعاالً مفضوحة فً اعرافه االجتماعٌة أو انها أفعال شخصٌة محلٌة 

 مجتمعات أخرى وفً مراحل زمنٌة الحقة.

طالما أن هناك اختراقاً قانونٌاً أو تنافٌاً مع األعراؾ الضحٌة:  –ت 

االجتماعٌة او تجافٌاً مع األنماط السلوكٌة السوٌة من الفرد او الحزب السٌاسً 

مع ومشاهٌره او الحكومة او الجماعة الدٌنٌة او الفرق الرٌاضٌة او نجوم المجت

هناك  نإة االستخباراتٌة، فإن ذلك ٌعنً أو األمم المتحدة ومنظماتها أو األجهز

ضحٌة لهذا الفعل االختراقً، المتنافً، المتجافً وهً على أنواع، منها ما هً 

فردٌة أو جماعٌة أو مجتمعٌة بدءاً بالطفل الُمؽرر به الذي ٌؽتصبه رجل دٌن، 

ٌُؽرر بها مسإول رفٌع المستوى أو نجم مروراً بالبنت ا لتً ٌستدرجها و
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مشهور، وصوالً الى المجتمع برمته الذي ٌكون ضحٌة ؼزو واحتبلل اجنبٌٌن 

طامعٌن ترتكبه دولة عظمى، مثل أمرٌكا فً ؼزوها للعراق ونهب ثروته 

واؼتصاب حقوق شعب واستبعاده تحت ذرٌعة امتبلكه أسلحة دمار شامل 

هاب، فضبلً عن ابتزاز األمم المتحدة لثروته الهابلة. باختصار وتعامله مع اإلر

شدٌد ال ٌقتصر نوع الضحٌة )المجنً علٌها من الجانً( على المفضوح نفسه 

)الذي ٌكون هو الجانً والمجنً علٌه معاً(، بل أن هناك مجنٌاً علٌه من نوع 

ل الطفل آخر استخدمه المفضوح فً فضٌحته كمادة أساس فً فعله الشنٌع، مث

والبنت والفرق الرٌاضٌة والحزب السٌاسً وطلبة الدراسات العلٌا والعامة من 

 الناس والفقراء والعاطلٌن عن العمل والمهجرٌن والبلجبٌن وسواهم.

الذي ٌبرز، بنحو واضح، "الفاضح"، بعد ذلك ادلؾ الى مدار ركن  –ث 

، من المجتمعات فً المجتمعات الدٌمقراطٌة والحرة والمفتوحة، أكثر بكثٌر

التقلٌدٌة والمحافظة وذات النظام الشمولً )الحزب الواحد والحاكم األوحد( 

وذلك بسبب وجود إعبلم ُحر وصحافة حّرة وأقبلم جرٌبة وواعٌة ومعارضة 

راصدة للحق العام ومإمنة بالحقوق الوطنٌة ٌؽلب علٌها الحس اإلنسانً 

الرسمٌة لحماٌة المستهلك  والنزعة اإلصبلحٌة لما هو فاسد فً المإسسات

والمواطن، مثل العٌون اإلعبلمٌة، وبالذات السلطة الرابعة والمحامٌن ورجال 

الشرطة والقضاء ومنظمات المجتمع المدنً واألحزاب الوطنٌة الواعٌة 

ومنظمات دولٌة ذات شؤن عاٍل ووكاالت االنباء الدولٌة وشبكات االنترنت 

إلذاعة البرٌطانٌة والكتاب االحرار ممن والمنظمات ؼٌر الحكومٌة وهٌبة ا

 ٌهمهم الرأي العام والمصلحة العامة والحٌاة الدٌمقراطٌة والمواطن العادي.

وإزاء هذه المسإولٌة الموضوعٌة لهإالء ٌتوجب وٌتطلب من الباحثٌن  

االجتماعٌٌن الواعٌن ان ٌتناولوا األفعال التً ٌتستر علٌها علٌة المجتمع وإماطة 

عنها وجعلها مادة بحثٌة ناقدة ومصلحة للحٌاة االجتماعٌة السوٌة وعدم الستار 

اؼفالها أو التؽاضً عنها، عندها، ٌرتقً علم االجتماع من المستوى الوصفً 

والسردي الى المستوى الكشفً والنقدي واالصبلحً، وهذا، بدوره، ٌدفع عجلة 
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ه الكبلسٌكٌة ٌدور فً علم االجتماع الى التقدم الى أمام وعدم ابقابه فً حقول

 دابرة مؽلقة ألن علم االجتماع مرآة حركة المجتمع وتطوره.
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  2015"علم االجتماع الدٌنً"  – 12

 تحت الطبع 2016فً علم االجتماع" "حقول مستحدثة  – 13

، 2005التً تضمنت المإلفات اآلتٌة، "جرابم االحتٌال" المجموعة اإلجرامٌة،  – 7

، و"الرعاٌة البلحقة " 2012بم مستحدثة" ، و"جرا2009و"علم اجتماع االنحراؾ" 

 2013"الجرٌمة المنظمة واإلرهاب" ، و2006
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، 2001التً تفرد فً تناولها مثل "ثنابٌات علم االجتماع" مجموعة المستحدثات،  – 8

، ومإلؾ "قضاٌا اجتماعٌة 2010، و"علم اجتماع العنؾ" 2008و"علم ضحاٌا اإلجرام" 

  2015الدٌمقراطٌة" ، و"علم اجتماع 2001معاصرة" 
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